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ΦΙΛΩΝΟΣ IOYAAIOY 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΑΟΚΗΣΙΣΟΦΟΙ 

KAIN ETT ONAQN 
ΚΑΙ ΩΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

DE 
POSTERITATE CAINI 

SIBI VISI SAPIENTIS 

ET QUO PACTO SEDEM MUTAT. 

(Cf. Gen. 4, 16-20.) 

[ᾳ, 225.] 
Num Deus vultum habet? — ἀπὸ προςώπου. 

1. [*]4) »Ἔξῆλθε δὲ Koi» ἀπὸ προσώπον τοῦ Όνου, 

xui ὤκησεν dy yy INoió κατέναντι Ἔδέμ. * (Gen. 4, 16.) 

Noi διαπορώμον, si χρὴ τῶν ἐν ταῖς διερμηνευθδίσαις 

P) Haec ste!'lula cum numero ο. in margine, superiori | 

posito tomum et paginam editionis Mapgeyanae indient. 

PnuHirLo 1l. 



9 PHILONIS IUDAEI LIB. [τ, 227] 

"βίβλοις ὑπὸ Μωύσέως τροπικώτθρον ἀκούθιν, τῆς ἐν τοῦ 
ὀνόμασι προχείρου φαντασίας πολὺ τοῦ αληθ οὓς ἄπο- 
ὁθούσης. Ei γὰρ πρόωπον μὲν ἔχδι τὸ 0v, 0 δὲ βουλό- 
uevoc αὐτὸ καταλιπεῖν ἑτέρωσε μετανίστασθαι ῥᾷστα 
δύναται, vl τὴν ᾿Ἐπικούρειον ἄσόρειαν ἢ T] τὴν τῶν Atyv- 
πτίων ἀθοότητα à 7| τὰς μυθικὰς ὑποθέσειο, ὧν μεστὸς 0 
βίος ἐστέ, παραιτούμεθα; Πρόρωπον μὲν γὰρ ζώου τμη- 
μα ἐστιν, 0 δὲ Φεὸς ὅλαν, οὐ μέρος. Mcr ἂνάγκη καὶ 
τὰ αλλα προραναπλάττου, αὐχένα καὶ στέρνα καὶ χεῖρας, 

ἔτι [*] 9^ ov γαστέρα, βάσεις , καὶ τὰ γεννητικά, καὶ τὸ 
ἄλλο τῶν ἐντός T8 xai ἐκτὸς ἀνάριθμον nii oc. Ἀκο- 
λουθεῖ δὲ ἐξ ἆ ἀνάγκης τῷ ἀνθρωπομόρφφ τὸ ἄνθρωπο- 
nod inel καὶ ταῦτα oU περιττὰ καὶ παρέλκοντα, τῆς 
δὲ τῶν ἐχόντων ἐπίκουρα ἀσθενείας ἡ qais ἄπεειργ tero, 
τὰ ὅσα πρὸς τὰς οἴκείας χρδίας το xoi ὑπηροσίας Qxo- 
λούθως ὀφαρμόττουσα, To δὲ ov οὐδενὸς χρεῖον, ὥστε 
μηδὲ τῆς ἀπὸ τῶν μορῶν ὠφελδίας, οὐδ ἂν ἔχοι µέρη τὸ 
παράπα». 

Num Deum aliquis effugere potest? — Necessitas interpre- 
tationis allegoricae. 

2. Εξέρχεται δὲ πόὀθεν, 7] ἐκ τῶν βασιλθίων τοῦ παν- 
ἠγομόνος: Θεοῦ δὲ οἶκος αἰσθητὸς tic ἂν eli πλήν o! 
0 κόσμος, ὃν καταλδίπειν ἄμήχανόν τ καὶ ἀδύνατον; 
πάντα yog ὧν γδνοσίς ἐστι», οὐρανοῦ κύκλος περισφίγ- 
ξας ἐντὸς ἑαυτοῦ κατέχει" καὶ γὰρ od τῶν τοτελουτηκό- 
των ἀναστοιχδιούμοναι μοῖραι πάλιν εἷς τὰς τοῦ παντί 
δυνάμεις & ὧν συνέστησαν ἀπεοκρένονται, τοῦ δανει 
σθέντος ἑκάστῳ δανδίσµατος πατὰ προθεσμίας à ανίσ 
ἀποδεδόμένου συμβαλούσῃ quaa, ὑπότε βουληθείη τ 



[128] ^ DE ΡΟδΤΓΕΒΙΤΑΤΕ CAINI. 3 

ἑαντῆς χρέα κομέφβσθαι. Καὶ μὴν 0 ye ἐξιὼν από τι- 
vog, ἐν ἑτέρῳ χωρίῳ τὸ ἀπολθιπόμθνον ἑαντοῦ' τῷ δὲ 
συµβέβηκεν ἀκολουθεῖν τὸ χηθεύεω» τινὰ µέρη τῶν ἐν xo- 
out Φεοῦ, μηδὲν κενον μηδὲ ἔρημον ἑαντοῦ καταλθλοι- 
πότος, αλλὰ πάντα διὰ πάντων ἐχπεπληρωκάτος. Ei δὲ 
μήτε πρόρωπο» ὃ ἔχει 0 Φεάς, ro τὰς τῶν 7εγονότων ἰδιά- 
τητας ἀπάντων ἐκβοβηκώς, μήτο ἐν µέραι χαταγένοται, ἄτα 
πθριέχων, οὐ πθριθχόµενος, αδύνατόν ἐστιν, ὥσπερ ἐς 
πόλθως, τοῦδε τοῦ κόσμον µεταναστῆναί ti, όρους αν- 
τοῦ μηδενός ἀπολθιφθ όντος ἔξω. «4οιπὸν ἂν εἴη λογι- 
σαμένους, ὅτι τῶν προταθώτων οὐδὲν κυριολογεῖται, 
τὴν δί ἀλληγορίας ὁδὸν φυσικοῖς φέλην ἀνδράσι τρέπε- 
σθαι, την agri ἐνθἐνδε τοῦ λόγου ποιησαµένου.. Ei 
τὸ ἐκ αροοώπου µοταναστῆναι βασιλέως Ὀνητοῦ χαλεπόν 
έστε, πῶς οὐ παγχόλεπον τὴν ὤεου φαντασίαν καταλι- 
πόντα οἴχεσθαι, µηκέτι εἰς ὄψιν ἀφικνεῖσθαι τὴν αὐτου 
διεγνωκότα, τοῦτο Ü ἔστιω ἀφάνταστον αὐτοῦ Τνέ- 
σθαι, τὸ ψυχής ὄμμα πηρωθέντα;, Koi ὅσοι, μὲν ἐξ 
ἀνάγκης τοῦτο υπέμεια», ἀπαραιτήτον δυνάµρως κράτει 
πιδσθ όντος, ἐλέου μᾶλλον 3 η μίσους τυγχάνοιεν ἄν' ὅσοι 
δὲ ἐκονσίῳ γνώµῃ τὸ ον ἐξετρώποντο, ὑπερβάλλοντες xai 
τὸν αὐτῆς ὅρον κακέας --- τὲ 199 ἰσοστάσιον evga Deb; 
χακόν; — μὴ τὰς ἐξ ἔθουο ἀλλὰ καινὰς xai παρηλλα- 

Tuévas διδότωσαν δίκας. H παινότερον καὶ μείδυνα 
ἐπινοῶν Ovx ἄν τις εὗροι τῆς ἀπὸ τοῦ πανηγεµόνος ἐξό- 
δουν καὶ φυγῆς. 

Adamum , eücit** PM, Cain sponte ,,egreditur**. 

3. [*] Τὸν μὲν οὖν Αδὰμ o o 950g ἐκβαλλει (Gen. 
3,24), 0 δὲ Κάῑν ἐθελοντῆς ἐξέρχεται, δηλοῦντος ἡμῖν 

A2 
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Μωῦύσέως ἑκατέρον τρόπου eios, bod T8 καὶ ἀχοι.- 

σιο». ᾽αλλὰ τὸ μὲν ἀκούσιον, το οὐχ ἡμετέρᾳ 7νώμῃ 
συνιστάµενον, λήψεται τὴν ἐνδοχομένην αὖθις ἔασιν' 
ἐξαναστήσει 79e 0 Φεὸς σπέρμα ἕτερο» ντ ελ ὃν 
ἀπέκτθωο Κάῑν, φυχῇ τῇ μὴ παρ ἑαντῆς τραπείσγ] γέν- 
νημα ἄῤῥαν , 239, τὸν !foruó (Gen. 4, 25). Τὸ δὲ 

δκούσιον, are βουλή καὶ προμηῦαίἰᾳ yevópsvov, QYLOTOUS 
sic ael χηρας ἐνδέξοται" καθ drap γὰρ τὰ éx πφονοίας 
αμείνω τῶν ἀκουσίων κατορθώματα, τὸν αὐτὸν τρόπο» | 
ἐν τοῖς ἁμαρτήμασι κουφότθρα τών ἑχουσίων τὰ ακούσια. 

Deus non mente, sed fide comprehendendus , quo studio de- 
lectati sunt Moses et Abrahamus. Secus Cain. (4 - 6.) 

4. Τὸν μὲν οὖν Kóiv ix προρώπου τοῦ Φεοῦ µετα- 
στάντα 9 τιμωρὸς ἀσεβῶν ἐχδέξεται δίκη. Μωῦσῆς δὲ 
τοῖς yvogluoss αὐτοῦ παρἀγγεῖμα κάλλιστον ὑτοθήσε- 
ται, μἀγαπᾶν τὸν Φεύν, xoi δἰραχούουν καὶ ἔχεσθαι ανὖ- 

ToU" ταύτην γὰρ οἶναι ζωήν τήν πρὸς ἀλήθοιαν οὐήμα- 
Qo» το καὶ µακραίωνα (Deut. 30, 20). Πάνν δ ἐμ- 
φαντικῶς ἐπὶ τὴν τοῦ τριποθήτον καὶ ἀξιεράστου καλεῖ 
τιμήν, οἰπὼν »,ἔχεσθαι αὐτοῦ: τὸ συνεχὲς καὶ ἐπάλλη- 
λον καὶ ἀδιάστατον τῆς κατ οἰκθίωσιν ἁρμονίας καὶ ἑκώ- 
σθως παριστάς. "A μὲν δὴ τοῖς ἄλλοις παραυεῖ, ταστά 
ἐστι καὶ τοιαῦτα. Αὐτὸς δὲ οὕτως ἄπαυστος ὀρόγοται 
τού ὁρᾶν » παὶ πρὸς αυτοῦ ὀρᾶσθαι, ὥςθ) ἑκεταύοι δυοτό- 
παστον οὖσαν τὴν ἑαυτοῦ φύσιν δηλῶσαι γνωρίµως, iv 
ἤδη ποτὲ ἀψευδοῦς δόξης μοταλαβὼν αβεβαίου ἐνδοι- | 
ασμοῦ βρβαιοτάτην πίστην ἄλλάξηται. Καὶ ἐπιτείρων 
οὐκ ἀνήσει τὸν πόθο», ἀλλὰ καὶ /νούς, ὅτι δνςθηράτον, 
μᾶλλον δὲ ἀναφίντον πράγµατος ἐρῷ, ὅμως ἐπαγωνιεῖται, 
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μηδὲν. συντόνου σπουδῆς ἀνιδίς, ἀλλὰ πᾶσι παρ έσυ- 
τοῦ sig τὸ τυχόν ἀπροφασίστως καὶ ἀόχνως συγχρω- 

μενος. 

δ. δη yovv καὶ sig τὸν »γνόφον ὅπου ἦν ὁ Θεὸς 
εἰρελεύσεται (Exoà. 20, 21), τουτέστι» εἰς τὰς ἀδύτους 
xol αειδεῖς περὶ τοῦ ὄντος ἐννοίας. Ov 19e & χρόνῳ τὸ 
αἴτιον, οὐδὲ συνόλως ἐν τόπῳ ; [*] αλλ ὑπεράνω καὶ τό- 
που καὶ χρόνου τὰ γὰρ γεγονότα πάντα ὑποζεύξας 
ἑαυτῷ περιέχεται μὲν vn οὐδενός , ἐπιβέβηκε δὲ πᾶσιν. 
Ἐπιβεβηκὼς δὲ καὶ ἔξω του δημιουργηδότος à Qv οὐδὲν 
ἥττον πεπιλήρωχθ τὸν xóguoy δαυτοῦ" διά Tog δυνάμεως 
ἂχρι περάτων τείνας ἓ ἕκαστο» ἑκάστῳ κατὰ τοὺς ἁρμονίας 
λόγους συνύφηνεν. Ὅταν οὖν φιλόθοος ψυχη τὸ τέ ἐστι 
τὸ Oy κατὰ τὴν οὐσέαν mé, sig aei] καὶ a ἀόρατον ἔρ- 
χεται ζήτησι», ἐξ ἧς αὐτῇ περιγέναται μέγιστον ἄγαθόν, 
xat oo fiy, ὅτι ἀκατάλητετος ὁ ὃ κατὰ τὸ εἶναι Φεὸς nay- 
τη, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἰδεῖν, ὅτι ἐστὶν ἄόρατος. 4οκεῖ δέ 
μοι καὶ πρὶν ἄρξασθαι τῆςδε τῆς σκέψθως ὃ Ἱβροφάντης 
τὸ μέγιστον αὐτῆς κατανοῆσαι 0 ἐξ ὧν αὐτὸν Ἱκθτεύθι τὸν 
ὄντα μηνυτήν καὶ ὑφηγητῆν τῆς ἑαυτοῦ φύσθως γενέ- 
σθαι. «ά4έγει yap: » Ἐμφάνισόν μοι σθαυτόν M (Exod. 
33, 13), ἐναργέστατα διὰ τούτου παριστάς, ὅτι τῶν 1. 
γονότων ἱκανὸς οὐδὲ sig ἐξ ἑαυτοῦ τὸν κατὰ τὸ sivoi 
9&0» ἀναδιδάχθῆναι. 

6. EL τοῦτο καὶ Ἀβραὰμ ἐλθὼν eic τὸν τόπον, ὃν 
οἶπεν αὐτῷ 0 Φδός, »τῇ τρέτῃ ἡμέρᾳ ἀναβλόψας o oe τὸν 
τόπον paxgoO av^ (Gen. 22, 4) «Ποῖον τόπον; ap eic 

ον ἦλθε; καὶ πῶς ἔτι μακρά», εἴπερ ἔφδη παφαγονόμε- 
»og; Ἀλλὰ μήποῦ ὅπερ αἰνίστεται τοιοῦτόν ἐστιν. Ὁ 
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σοφός, aei 7λχόμενος κατανοῆσαι τὸν ἠγομόνα τοῦ πων»-- 
τός, ὅταν τὴν δὲ ἐπιστήμης καὶ σοφίας ἀξραπὸν βαδίζ). 
λόγοις μὲν προεντυγχάναι Φείοις , παρ οἷς προκαταλύεε - 
τρέπεσθαι δὲ τὴν ἄλλην ἐγνωκὼς ἐπέχοται, διοιχθέντω» 
γὰρ τῶν διανοίας ὃ ὀμμάτων ὀξυδορκέστερον εἶδεν, ὅτι ἐπεὸ 
vp δυραλώτου πράγματος Φήραν ἀγαδέδυχεν, ἐξαναχω-- 
ροῦντος cei καὶ noxa» ἀφισταμένου, xoi φθάνοντος 
απθίρῳ τῷ μεταξὺ διαστήµατι τοὺς διώκοντας. Ev οὖν 
νομίζεις , ὅτι nay ὅσα τῶν υπ οὐρανὸν ὠκυδρομώτα - 
τα ἑστάναι ἂν δέξαι, πρὸς τὴν Mov καὶ σελήνης καὶ τῶν 
ἄλλων φορὰν ἄστέρων ἀντοξετασθέντα, Καΐτοι . συμ- 
πας οὐρανὸς ὑπὸ Θεοῦ yéyovev: ἀθὶ δὲ τὸ ποιοῦν τοῦ 
7οµένου προελήλυθεν' ὥστε ἐξ ἀνάγκης 0v μόνον τὰ 
ἄλλα τῶν παρ ἡμῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ πάντων ὀξυκινητότατο», | 
ὃ νοῦς, ἀπεριγράφοις ἄπολειφθείη τῆς καταλήψεως τοῦ 
αἰτίον διαστήµασιν. AH ot μὲν ἄστέρος παραμείρον- 
ται τὰ κινούμενα, καὶ αυτοὺ κινούμενου” ὃ δὲ Θεός, τὸ 

παραδοξότατο», éco SpPoxs πάντα. έγεται δὲ, ὁ ὅτι 
xai ἐγγνύτατα 0 0 αὐτὸς ὢν καὶ μακράν ἐστιν, ἁπτόμενος 
μὲν ταῖς ποιητικαᾶς καὶ πολαστηρίοις δυνάµεσι, πλησέον 
ὑπαρχούσαις ἑκάστου 9 ποῤῥώτατον δὲ τῆς κατὰ τὸ εἶναι 
φύσεως αὐτοῦ τὸ «εννητὸν ἀπεληλανώς, ὡς μηδὲ κατά 
τὰς ἀκραιφναῖς καὶ ἀσωματους τῆς [8] διανοίας ἐπιῤολὰς 
Ψαύσασθαι δύνασθαι. Tois μὲν οὖν φιλοθέοις τὸ Ov 
ἀναζητοῦσι, κάν μηδέποῦ εὕρωσι, συγχαἶρομεν' ἱκανὴ 
γὰρ * ἑουτῆς προθθυφραθειν ἐστὶν ἡ τοῦ xaXov Unrneie, 
καν ἀτυχῆται τὸ τέλος. T δὲ φιλαύτῳ Kaiy συναχθό- 
µεθα, ὡς ἄφάνταστον τὴν ἑαυτοῦ ψυχἠν τοῦ ὄντος κα- 
ταλέλοιπο, 10, ᾧ uóvo βλέπειν ἠδύνατο, ἐκονσίως πη- 
ρωσας. 
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Hominis a Deo aversi, qualis Cain, fluctuatio, hominis pii 
quies est. (Ἰ - -9. ) 

17. "dE δὲ σκέψασθαι καὶ τὴν κακίαν, eic ἣν ἐκ 
προςώσου γενόμενος Φεοῦ στέλλεται , ἐπειδὴ παλαῖται 
σαλος" δηλούντος τοῦ νοµοθέτου, ὅτι ὁ ̓ἀφραστάτοις καὶ 
ἀνιδρύτοις ὁ ὁρμαϊς κοχρηµένος σάλον καὶ κλόνον» οἷα αν- 
μαῖνον πέλαγος πρὸς ἐναντίων πνδυµάτων χθιμῶνος ὧρᾳ, 
υποµόένοι, γαλήνης δὲ η νηνεµίας αλλ ovó ὅναρ ἐπῃ- 
σθηται. Ὥσπερ δὲ ὅταν yos σαλούῃ Φαλαττεύουσα, 
TOT οὔτε πλεῖν οὔτθ ὁρμεῖν Tw» ἑκανή, διαφθροµένη δὲ 
dde xai éxei πρὸς ἑκάτερον τοῖχον aztoxMyer καὺ Φαλατ- 
τούουσα ἀντιῤῥέποι, οὕτως 0 φαῦλος παφαφόρφ καὺ 
τεμαινούσῃ διανοίᾳ κοχρηµένος, ϱὐθννθιν τὸν ἑαντοῦ 
πλοῦν ἀπταίστως ἀδυνατῶν, ae) σαλούθι, βίου μαλρτών 
ἀνατροπήν. Ὅ δὲ εἶρμὸς τῆς ἀκολονθίας οὐ μετρίως με 
καταπλήττοι" συμβαίνει γὰρ τὸ μὲν τῷ ἑστῶτι πλησιαζον 
ἠρεμίας διὰ πὀθον ἁμοιότητος ἐφίοσθαι. Τὸ μὲν. αὖν 
ἀχλινῶς ὅστως Φεός ἐστιν, τὸ δὲ πινητὸν 5 yévenie" ὥστε 

o μὲν προςιὼν Deo στάσεως ἐὀφίεται, o δὲ ἀπαλλαττύμοε- 
vog, ἄτθ γενέσθι τῇ Ττροποµένῃ προςιών, κατὰ τὸ αἰκὸς 
φορξῖται, 

8. LL. τοῦτο έν toic ἀραῖς 7όγραπται, ὅτι ovx 
ἀναπανσει», οὐδ οὗ pij γένηται στάσις τῷ je τοῦ πο- 
δός σου (Deut. 28, 65), καὶ μικρὸν ὕστερο», ὅτι »ἔσται 
ἡ ’ζωή σου κρθµαμένη ἀπέναντι τών ὀφθαλμῶν σου" 
(ibid. v. 66). 1Πόφυκε γὰρ o ἄφρων el πορὶ τὸν 09- 
$0» λόγον κινούμενος ἠρομίᾳ xoi ἀναπαύσει δνομενής si- 
ναι xal ἐπὶ μηδενὸς ἑστάναι παγίως καὶ ἐρηρεῖσθαι 
δόγματος. "Άλλοτε γοῦν ἀλλοῖα δοξάζει, xai πορὶ τὼν 
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αὐτῶν lou ὃ 018, μηδενὸς περὶ αὐτὰ συμβοῤηκύτος xai« 
νοτόέρου, τὰ ἐναντία μέγας καὶ sóc, xai ἐχθρὸς xo) 
φίλος, xai πάντα, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τὰ μαχόμενα ο] 
ἀκαροϊ χρόνῳ 7ινόµενος. Καὶ ἔστιν αὐτῷ", [*] o ὅπερ 
ἔφη ὃ νομοθέτης, »πᾶσα ἢ ζωή πρεμαμένη, « äou ovx 
ἔχουσα ἀκράδαντον , ἀλλὰ πρὸς τῶν ἀντισπώντων [κα] 
µεθοελκόντων uel φορουμένη πραγμάτων. Ov χάριν à 
ἑτέροις »,Κεκατηραμένον ὑπὸ Φεοῦ τὸν κρθµάµενον ἐπὶ 
ξύλου (Deut. 21, 23) φησίν, ὅτι Θεοῦ "δεῖ" ἐκκρεμᾶ» 
σθαι. Ὅδο — ἑαυτὸν σώματος, 0 ἐστιν ἐν ημῖν 
ξύλινος ὄγκος, ἐπιδυμίαν lanidos ἀντικαταλλαξάμενος, | 
ἀγαθοῦ τολδίου μέγιστο» κακὀν. Ελπὶς μὲν γὰρ τῶν 
ὀγαθῶν οὖσα προςδοκία, ἐκ φιλοδώρου Deo τὴν διά- 

ροἵαν ἀρτᾷ" ἐπιδυμία δὲ ἀλόγους ἐμποιοῦσα ὀρέξεις, &x 
τοῦ σώματος, ὃ δεξαµενήν καὶ χώραν ἤγουν 5 qvos 

δημιούργησε». 
Φ. Οὗτοι μὲν οὖν ὥσπερ em δγχόνης τῆς ἐπνθυμίας 

ὀκκρεµάσθωσαν. Αβραάμ δὲ ὁ σοφὸς ἐπειδὴ E ἕστηκε, 
συνογγίσας τῷ ὁστῶτι Θεῷ' λέγθι γάρ, ὅτι ,ἑστὼς ἦν 
ἐναντίον κυρίου, καὶ ἐγγίσας εἶπεν (Gen. 18, 22 s). 
Ὄντως γὰρ ἀτρέπτῳ Ψυχῇ πρὸς τὸν ἄτρεπτον — uò- 
νῃ πρὀςοδός ἐστι, καὶ z τοῦτον διακθιµένη τὸν τρόπον 
ἐγγὺς ὡς ἀληθώς ἴσταται δυνάμεως θείας. Τό 9 μὴν 

χφησθὺ τῷ πανσόφῳ Μωύσῇ λόγιον ἐναργέστατα δηλοῖ 
τήν πορὶ τὸν σπουδαῖον βεβαιοτάτην εὐστάθειαν. Ἔστι 
δὲ τὸ λόγιον τοιόνδθ᾽ uS δὲ αὐτὸς ovii uet ἐμοῦ. « 

(Deut. 5, $1.) "Et οὗ δύο παρίστανται’ ἓν μέ, | ὅτι τὸ 
0» τὸ τὰ ἄλλα κινοῦν xai τρόπον ἀκίνητόν t& xoi ἄτρε- 
πτον, ἕτερον δέ, ὅτι δαυτοῦ φύσεως, ἠρομίας, τῷ σπον- 
δαίῳ µεταδίδωσιν. «Ως γὰρ, οἶμαι, κανόνι ὀρθῷ τὰ 



[52:2] DE POSTERITATE CAINI. 9 

στρθβλἁ οὐθύνεται, οὕτως τὰ αινούµενα κράτοι του ἑστώ- 
τος ἐπέχεταί ta καὶ ἴστατα. ἠἹΝνυνὶ μὲν οὖν ἑτέρῳ erij- 
ναι µετ αὐτοῦ παραγγέλλοι. Ἀλλαχόδι δὲ φησι)», Eyo 
καταβήσομαι μετὰ gov εἰς ἴγυπτον, xai ἀναβιβάσω ca 
εἰς τέλος.” (Gen. 46, 4.) Οὐχέ: σὺ μετ ἐμοῦ. 4a sl; 
Ὅτι Φεοῦ μὲν ἴδιον ηρεμία καὶ στάσις, ενέσδως δὲ uera 

| facic τα καὶ pera porn πᾶσα xia. Ὅταν μὲν οὖν 
πρὸς τὸ ἴδιον ἀγαθὸν καλῇ, ,0v uer ἐμοῦ στηθι« φη- 

| iy, ovx: ἐγὼ μετὰ coU οὐ γὰρ στήσεται 0 Θεός, ἀλλ 
ael ἕστηκεν. Ὅταν δὲ πρὸς τὸ οἰκεῖον γονέσεως ἔρχη- 
ται, ὀρθ ότατα ἐρεῖ. ,,Ἐγὼ μετὰ σοῦ καταβήσοµαι. « 
»20i γὰρ $ τόπων ἐνάλλαξις ἁρμόδοι' ὥστθ μού ἐμοῦ ov- 

δεὶς κάτοισι»; ἐγὼ γὰρ 0v τροπόµενος: στήσεται od 
| πθρ ἠρεμίᾳ μοι φίλο». Σὺν δὲ τοῖς κατιοῦσι irati 
xc — ἀδελφὸν γὰρ xai συγγονὲς αὐτοῖς µοτάβασις — 
 &à καταβήσοµαι, ov τοπικῶς χωρία ἐναλλάττων, ὃς τὸ 
παν ἐμαυτοῦ πεπλήρωκα. Καὶ τοῦτο μέντοι ποιώ διὰ 

| φύσθως οἶκτον λογικῆς, Ἡ ἵνα éx τῶν παθῶν ᾷδου πρὸς τὸν 
η] ὀλύμπιον χῶρον ἀροτῆς ἀναβι βασθῃ, ποδηγατοῦντος 
ἐμοῦ, ὃς τὴν εἰς οὔρανὸν ἄγουσαν ὁδὸν a ανατέµνων ͵ ἆθω- 
φόρον ἑκέτισι ψυχαῖς, ex; µῆ χαῦνοι ἐμβαδίζωσε, πάσαις 
ἀποδέδειχα.“ 

aid ex adverso Edem. 

10. 4βδηλωκύτες οὖν ἑκατέραν, ἠρεμίαν τθ ἀστοίου, 
καὶ ἄφρονος σάλον, τὸ ἑπόμενον τῷ λόγῳ συνεπισχεφώ- 
μεθα. Φησὶ 7e INat0, τὸν κλόνον, sic ὃν 4 Ψυχή 
Μτῳαίσατο, ἀπέναντι Ἔδέμ. Συμβολικῶο | δέ ἐστιν Ein 
ὑρίὁς καὶ θεῖος λόγος, παρ ὃ ὁρμηνείαν & ἔχει τρυφήν' 
Wt ἐνθυφραύνσται καὶ ἐντρυφᾷ πρὸ τῶν ἀλλων ἁμιγέσι 
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xoi ἀπράτου, i ὅτι δὲ ἆ αρτίοις καὶ πλήροσι κεχρηµένος ἀγα- 
Φοἵς, ὕοντος τοῦ πλουτοδότου Φεοῦ τὰς παρθένους xai 
ἀθονάτους χάριτας αὐτοῦ. Dicet δὲ μάχεται epo 9o 
κακόν, ἄδικον δωιαίῳ, φρόνιµον ἄφρονι , καὶ mv ὅσα 
ἀρετῆς πρὸς τὰ κακίας sión. Τοιοῦτόν ἐστι τὸ 1ναἲδ 
ἄντικρυς εἶναι Εδέμ. 

Mentem humanam omnium rerum esse mensuram — commen- 
tum Cain. 

41. Ταῦτ sino» φησο Sb Koi ἔγνω Koi", 
φησύ την αἴχα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ὄτεχε TOY 
"Evoy: καὶ ἦν οἰκοδομῶ». πόλιν, καὶ ἐπωνόμασε τὴν πό- 
Ld éni τῷ ὀνόματι τοῦ οἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ενωχ.« (Gen. 4,11.) 
4g ovx δἰκὸς διαπορῆσαι, τί »ἔγνω γυναῖκα o Koty '; 

γένασις γὰρ οὐδὲ μιας ἄλλης μετὰ τὴν Éx τῆς πλευρᾶς 
διαπλασθεῖσαν Εὔαν ἄχρι νὺν µοµήνυται Τυναικός. Ei 
δέ φησί τις ἀδελφῇ τὸν Κάῑν συνεληλυθέναι ; χωρὶς τοῦ 
ανοσίου xai Ψούσεται, τὰς γὰρ TUN: -Ἔδὰμ ὀψὲ 
yeyevnuévag εἰράγοι. Τί οὖν χρὴ λόγοι»; Γυναῖχα ἄσε- 
βοὺς λογισμον, ὡς ya οἵομαι, καλεῖ δόξα», 1 ἣν περὶ τῶν 
πραγμάτων τέθαται, κα ἄπδρ μύριοι τῶν φιλοσοφησάν- 
των, oi μὲν τὰ ovra, oi δὲ xai διαφέροντα 5 ἡγησάμενοι 
τῷ βίῳ δόγματα. Ti οὖν ἐστιν ἀσεβοῦς δόξα; Μέτρον 
εἶναι πάντων χρημάτων τὸν ἀνθρώπινον νοῦν' y; καὶ τῶν 
παλαιῶν τινα σοφιστῶν ὄνομα ἀἴρωταγόραν qnoi χρή- 
σασῦαι, τῆς Kai» ἀπονοίας & ἔνγονον. Τεκμαίροµαι δὲ 
ἐνθένδε, ὅτι 7Σωρισθεῖσα αὐτῷ 7 γυνή τὸν ᾿Ἐνὼχ ἀπεέ- 

Texsy' ἑρμηνούεται δὲ Ενὼχ χάρις σου. Εἰ γὰρ πάν- 
των µέτρον égily ἄνθρωπος, χάρις ἐστὶ καὶ δωρεά τοῦ 

"Νοὺ τὰ πῴτα, gre ὀφθαλμῷ μὲν κοχαρίσδαι τὸ βλά- 



[L?3:]] DE POSTERITATE CAINI. 1! 

πειν, Gi δὲ τὸ ἀκούειν, ἑκάστῃ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων 
τὸ αἰσθάνεσθαι, καὶ τῷ κατὰ τὴν προφορὰν μύτοι Λό- 

pe τὸ λέγειν. — Ei δὲ καὶ [*] ταῦτα, καὶ αὐτὸ δήπου vo- 
sp, ἐν ᾧ µυρία ἐννοήματα, διανοήσαις, βουλας, προµή- 
Φειαε» καταλήψεις, ἐπιστῆμαι , Τάχγαι . διαθέσεις, αλλων 

ἀριθ μὸς δυνάμεων "ἀδιξίτητος". Τί οὖν ἐστι "ο σθμνο- 
uv οὐμενοι περὶ ὁσιότητος καὶ Φεοῦ τιµῆς λέγε Te xai 
αχούειν ἐγνώκασιν"; 6L δὲ E ἔχατο παρ ἑαυτοῦς τὸν ἀντί- 

9εον νοῦν, ὃς πάντα ἀνὰ κράτος τὰ κατ ἀνθρώπους 
ἀναψάµενος ἆγαθά τα καὶ xaxa τοῖς μὲν ἀμφότερα *xs- 
ρασάµενος”", τοῖς δὲ Φ άτδρα ἄκρατα ἐπινέμει; Καὶ ἂν 
ἄρα τι γραφῆν ἀσθβδίας ἐπενόγκῃ καθ’ ὑμῶν, anolo- 
Τούµενοι Φαῤῥότεφ φάσκοντες παρ ὑφηγητῇ καὶ διδα- 
σκάλῳ πώων καλῶς πεπαιδευσθαι Káiv, à ὃς τὸ πλησίον 
πρὸ τοῦ μακρὰν αὐτίου παρῄνοι τιμᾶν' ᾧ διά τα ἄλλα 
προθθκᾳέον; , καὶ μαλιθ' ὅτι σαφέσιν ἔργοις τήν τοῦ 
δόγματος & ἰσχὺν ἐπθδείδατο — Σεκῄσας τὸν τῆς ἑἐναντίας 
όξης εἰρηγητὴν ελ καὶ ἅμ αὐτῷ τὴν δόξαν ἐκποδὼν 
ἀνθλών. Aa παρ ἔμσιγο xai qois τοῖς ἐμοῖς τῆς 
μετὰ ace» ζωῆς ὁ ο μετὰ οὐσεβῶν αἱρετώτορος ἂν εἴη 
Φανατος' τοὺς μὲν οὕτως ἀποθανόντας ἡ s ἀθάνατος ἐκ- 
δέξεται ζωή, τοὺς δὲ ἐκθίνως ζῶντας ὃ ἀῑδιος Φάνατος. 

Duplex nominum Enoch, Mathusalem , Lamech, et ad Sethi 
et ad Caini genus, ratio. (12. 13. ) 

42. ᾿Επεὶ δὲ ὃ Κάῑν τὸν ᾿Ενὼχ {2έννηκο, καὶ αὖδις 
ὤγονος τοῦ Ση8 πάλιν ̓ Ἄνώχ ὀνομάδρται, σκθπτέον ἂν 
si, πότορον ἑτέρους y τοὺς αὐτοὺς slvat συμβέβηαε». 
Ἐρευνήσωμον δὲ ἅμα τούτοις καὶ τῶν ἄλλων ὁμωνύμων 
διαφοράς ὥρπερ γὰρ ᾿Ενώχ, οὕτως. καὶ Μαθονσάλεμ 
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καὶ Aáusy ἀπόγονοι μὲν Κάῑν, ἀπόγονοι δὲ οὐδὲν 27x. 
καὶ τοῦ Ση9 οἰσι. «Ἄρὴ τοίνυν δἰδέναι, ὅτι τῶν λοχόέι 
των ἕκαστον ὀνομάτων ἁρμηνουθὲν i διπλοῦν ἐστιν" ἕρμει 
νθνύεται δὲ o μὲν Ενώχ, καθ περ εἶπα, χάρις gov, Ma 
Φουσάλεμ δὲ ἐξαποστρλὴ δανάτουι 0 0 a9 a 
μεχ ξαπείνωσις. Τὸ μὲν οὖν υχάρις σου, λέγστε 

μὲν πρὸς τὸν ἐν ἡ ἡμῖν νοῦν —* ἐνίων, λέγεται δὲ καὶ σερὸ 
τὸν τῶν ἄλλων ὑπὸ τῶν ἀμθινόνων. Οἱἳ μὲν οὖν φά 
σκοντος δωρθὰν εἶναι τῆς ἑαυτῶν ψΨυχῆς πἀνθ ὅσα & 
τῷ νοδῖν 7| αἰσθάνεσθαι 1; λέγειν, ἀσεβη καὶ ἄθθον 5i; 
ηγούμενοι δόξα», 7νοι τῷ Κάῑν προοκεκληρώθωσα», ὃ 
μηδὲ αὐτοῦ αρατῖν ἱκανὸς d», καὶ τῶν ἄλλων ἁππάντωι 
ἀπθτόλμησεν εἰπεῖν, óc ἔχοι τὴν παντελῆ κτῆσιν' οἳ ἃ 
ὅσα ἐν 79νέσει καλα μὴ σφετεριζόµενοι, χάρισι δὲ ταῖς 
Φείαις ἀναγράφοντος, θὐγενεῖς πρὸς ἀλήθειαν, οὐκ £à 

παλαιπλουσίων, ἀλλ ἐκ φιλαρέτων xol... φύντος, ὑττὰ 
αρχηγέτῃ τῷ [3] 259. τεταχθωσαν. υθύριτον σφόδρα 
τὸ τούτων ἐστὶ γένος, ἀποδιδρασκόντων τὸν ἐπίβουλον καὶ 
ῥᾳδιουῤγὸν καὶ πανοῦργον καὶ κεχυµένον, παθών το xai 
κακιῶν πλήρη βίον. Ὅσους γὰρ ὃ Φεὸς εὐαρεστήσαντας 
αὐτῷ μετεβίβασε καὶ µετέθηκεν ἐκ φδαριῶν sic αθ άνα- 
τα γένη, παρὰ τοῖς πολλοῖς οὐκόθ' αὐρίσκονται, 

13. άιεσταλκότες ουν τὰ περὶ τὸν Evày σηµαινό- 

μενα μέτιμεν ἑξῆς ἐπὶ τὸν Μαθουσάλα, ὃς ἦν έξατο- 
στολὴ Φανάτου”. 4ύο δ ἐκ ταύτης παρίσταται φωνῆς' 
ἓν μέν, καθ 0 τινὶ ἐπιπέμπεται Θάνατος, Eregov δέ, 
καθ ὃ ἀπό τινος. ἀποστέλλεται. Ὅτῳ μὲν ουν ἐπιπέμ- 
πθται, Φνήσκθι πάντως ἐκεῖνος, ἂφ οὗ δὲ ἀποστέλλεται, 

(y τε καὶ περίεστι’ τῷ μὲν δή Καῑν ὃ τὸν Θάνατον δε- 
χόµενος ἐστὸν *oixeloc*, aai τὸν πρὸς ἀρετὴν βίον θνή- 
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fxovr, τῷ δὲ Z5O συγγενέστατος, Gq ουπορ ἀποστέλ- 
ὑπαι καὶ διατειχἐζεται Τὸ ἀποθνήσκαιν, τὴν γὰρ ἀληθῆ 
wm o σπουδαῖος κεκάρπωται. Καὶ μην ὃ 7s Aápsy 
stensiyagus** Qv ἀμφέβολός ἐστιν ἢ γὰρ ὑφιθμένων τῶν 
τῆς Ψυχῆς τόνων κατὰ tà ἐξ ἁλόγων παθών ἐγγενόμενα 
Ιοσήµατά ve χαὶ ἀῤῥωστήματα ταπθινούµοθα, 1 n κατ 
ἄρετῆς phar στέλλοντες ἑαυτοὺς e οἰδούσης οἴήσοως. 
Ἡ μὲν οὖν προτέρα 7νεται κατ ἀσθόνειαν, δἶδος τῆς 
πολυμόρφον xai πολυτρόπου λότρας οὐσα. »ἱ Όταν γὰρ 
! — ταπειοτέρα φαδηται΄ (Lev. 13, 3) τὴν ὁμαλῆν 
καὶ εὔψονον κλασθεῖσα φαντασία», τὴν χαλεπήν νόσο» 
Ἀέπραν, à o οµοθέτης φησὶ γενέσθαι. ,H δὲ ἑτόρα 
ἀπὸ ἰσχύος συνίσταται [καὶ] παρτερίας, ᾗ καὶ ἱλασμὸς 
heroas, αατὰ τὸν τῆς δεκάδος ἀριθμὸν τέλδιον᾿ ngoctá- 
Ταχται γαρ τὰς ψυχὰς ταπεινούν δειάτῃ τοῦ ός (Lev. 
23, 31), ὅπερ ἐστὶ μεγαλαυχίαν. αποτἰθεσθαε, ἧς 7, ἀπό- 
fui ἀδικημάτων ἀκουσέων καὶ ἀκουσίων ἐργάαται πα- 
µαίτησιν. O μὲν οὖν οὕτως ταποινος -άμεχ ὄχγονος 
μεν ἐστι 259, marg δὲ τοῦ δικαίου £INGe, 0 δὲ éxeivuc 
bigis Kai. 

Urbs, — aed;ficat Enoch, est opinio, quam stabilire sata- 
git. Aliae urbium structurae. (14-18.) 

14, Ἑπόμενον δὲ αν eli; σκέψασθαι, τίνος ἕνεχα 
"loy καὶ οἰκοδομῶν πόλιν αὐτὸς οὗτος δἰράγεται. Πλή- 
δει γὰρ ἀνθρώπων μεγέθους" δεῖ πόλρως πρὸς οἴνησιν᾿ 
tesi δὲ xot ἐκεῖνον οὖσι τὸν χρόνον ὑπόρειά τις ἢ μι- 
ρὸν ἄντρον αὐταρκόστατον ἦν διαίτηµα. Καὶ ἐγὼ μὲν 
εἶπον »τρισέ.., τὸ 0. ἂῑκὸς ἑνὶ μόνφ ἑαντῳ' οὐδὲ γὰρ oí 
[0s δολοφονηθέντος τὴν αὐτὴν τῷ κτδίναντι πόλω 
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ὑπέμδιναν οἰκαῖν, μεῖζον ἀνδροφονίας ἅγος ἄδελφοκτ« 
γίαν [*] ἐργασαμένῳ. Τὸ μὲν γὰρ οὐ παράδοξο» με 
voy, ἀλλά καὶ παράλογο» παντὶ τῷ δήλο», ἕνα ἄρδρα πε 
λιν οἰκοδομεῖν — τένα ἐστὶ τρόπον; ἀλλ οὐδ a» οἰκίο 
µέρος τὸ ἀφανέστατον, µῆ χρώμενον ὑπηρέταις ἑεέροα. 

"H 0 αὐτὸς ἐν τῷ αὐτῷ λιθοτομεῖν ἂν δύναιτο, vÀoto 
μεῖν, σίδηρον, χαλκὸν ἐργαάζρσθαι, τείχη, µέγαν κύκλο 
πόλθων περιβαλλεσθαι, προπύλαια καὶ προτειχίσµατο 
ἱρρά καὶ τεμένη καὶ στοὰς xai νεὠςοίκους xal οἴκέας κα 
ὅσα ἄλλα δηµόσια καὶ ἴδια ἔθος οἰκοδομεῖσθαι; καὶ fa 
πρὸς τούτοις ἄχ[θοφορεῦν] καὶ γην ἀναστέλλειν, στενω. 
«ποὺς ἀνουρύνει», αρήνας καὶ ὑδροῤῥοάς : καὶ ὅσων ἄλλω: 
πύλει δεῖ κατασχθυάῶὢσθαι; Minor οὔν, ἐπειδὴ τανύτε 

τῆς ἀληθείας ἀπῄδοι, βέλτιον ἀλληγοροῦντας λέγειν éativ 
ὅτι xa ἅπερ πόλιν τὸ αὐτοῦ δόγµα κατασχενάδαιν € 
Καὺ i ἔγνωκα. | 

15. Ἐποιδῆ τοίνυν πᾶσα πόλις ἐξ οἰκοδομημάτων 
κοὺ οἰκητόρων καὶ νόμων συνέστηκθ rèà μὲν οἰκοδομή- 
uota ἐστιν avro λόγοι οὗ ἀπιοδεικνύντος,, ole κα περ 
ἀπὸ τείχους πρὸς τὰς τῶν ἐναντίων o ἀπομάχεται προςβο- 
λὰς πιθανας, εὑρόσεις κατὰ τῆς ἀληθείας μυθρπλαστὼν' 

οἴκήτορος δὲ oí ἀσεβείας, ἀθοότητος, φιλαντίας, paya- 
λαυχίας, ψουδοῦς, δόξης ἑταῖροι, δοκησίσοφοι, τὸ πρὸς 

ἀλήθειαν σοφὸν οὐκ οἰδότες, ἄγνοιαν καὶ απαιδευσίαν 
xai ἀμαθίαν, καὶ τὰς ἄλλας ἀδελφὰς καὶ συγγενεῖς κῆραν 
συγκακροτηκότος΄ νόμοι δὲ o αγοµίαι, ἀδηιίαι, τὸ ἄνισον, 
τὸ ακόλαστον, Θρασύτης, ἀπόνοια, οὐθάδεια, ἡδονῶν 

ἀματρίαι, τῶν περὶ φύσθως ἄλεκτοι ἐπιθυμίαι. Τοιαν- 
της πόλεως txagtoc τῶν ἀσοβὼν ἐξ ἑαυτοῦ τῇ παναθλίᾳ 
ψυχῇ δημιουφγὸς εὑρίσκεται, μέχρις ἂν ὁ Deüs ὁ δυµη- 
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Jeic ταῖς ̓ σοφιστικαῖς αὐτῶν τέόχναις ἄθρόαν καὶ — 
iy ἐργάσηται σύγχυσιν (Gen. 11, 4 ss.). Τούτο ὃ ior 
ὕταν μὴ μόνον μτεόλιν καὶ πύργον — —R 
φαλῆ eic οὐρανὸν agi seront, τοῦτ Por... ἢ λόγον. ἑχά- 
στου πατασκευαστικόν, Kis εἰρηγοῦνται ποφαλὴν ἕ ἔχον- 
τα τὸ οἰκεῖον νόημα, ὃ προθαγορύθται συμβολικὼς οὐ- 
ρανός. Ἀνάγκη γὰρ παντὸς, λόγου xepaàzg» καὶ τέλος 
εἶναι τὸν δηλούµενον νοῦν, οὗ χάριν cà μακραὶ διέξοδοέ 
τε καὶ ῥήσεις ὑπὸ λογέων ἀνδρῶν εἰώθασι γίνεσθαι. 

16. Ὑοσοῦτον δὲ ἐπαράτου ἀσεβείας ἐπιβεβήκασω, 
ὥς: οὗ μύνον δὲ δαντῶν ἐγείροιν τὰς τοιαύτας πόλεις 
ἀξιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ φιλάρατον πληθνν agar ἀναγκά- 

ζουσιν, ἐπιστάτας καὶ διδασκάλους κακών ὄργων ἐπὶ av- 
τῆς χδιροτονήσαντε.. «4όγεται γάρ (Exod. 1, 14), ὅτι 
χακωθέντες ὑπὸ τῶν ἐπιστατών τῷ βασιλεῖ τῆς χώρας 
t] τρεῖς πόλεις οἰκοδομοῦσι, Πονθώ ; Ῥαμεσσή, Wl», ἤ 
έστιν Ἠιούπολις. Aou δὲ τροπικώτερον. νου», αξ- 
σθησι», λόγον τὰ περὶ ἡμᾶς ovra. δηλοῦσιν. Ἡ μὲν γὰρ 
Πειθὼ ὃ λόγος ἐστίν, ὅτι περὶ τοῦτον τὸ ποέθειν, ye δὲ 
ἑρμηνείαν στόμα ἐκθλῖβο», ἐπαιδήπερ καὶ ὃ τοῦ 
φαύλου λόγος Ἀὀξωθσῖν" καὶ ανατρέποιν. τὰ σπουδαῖα 
uelerẽ. Paueoon δὲ ἢ αἴσθησις, ααθάπερ γὰρ ὑπὸ 
σητὸς ὃφ ἑκάστης τῶν αἴσθήσεων »οῦς ἐκβιθρώσκοτα, 
xoi διοσθίσται, σδιόµενος καὶ σπαραττόµενος" αν rp 
ἐπειοιοῦσαι µὴ xod ἡδονην φαντασίαι [ἀνά]πηρον xoi 
ἐπίπονον αποτύτονσιν αὐτὸν βίον. H δὲ Ὡν καλοῖται μὲν 
β ουνός" ἔστι δὲ συμβολικῶς à 0 νοῦς, ἐπὶ γὰρ τοῦτον οὗ 
παντων ΦησαυρΏονται λόγοι. Μαρτνο δὲ καὶ o vouo- 
θέτης τὴν fi» ηλίου πόλιν προςαγορεύσας: ὥσπερ γὰρ 
ἀνατθίλας ἥλιος τὰ κρυπτόµενα νυκτὶ ἐμφανῶς ἐπιδδίκνν- 
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ται, οὕτως 0 νοῦς τὸ οἰκεῖον φώς ἀποστέλλων πάντα κι 
. τὰ σώματα xol πράγματα τηλαυγῶς παρασχουάζοε κε 
ταλαμβανοσθαι. 4ιόπερ οὐκ ἂν τις εἰπὼν ἅμάρτοε τε 
συγκρίµατος εἶναι 3 ἡμῶν τὸν νοῦν ᾖλιον, o ὃς ἐν av gin 
τῷ βραχεῖ κόσµῳ, μη ἀνατείλας καὶ τὸ ἴδιον φέγγ. 
ἐχκλάµψας, πολὺ σκότος τῶν Orto» καταχέας, ὀὐδὲν i 
προφέρεσύαι. 

17. Tov βουνὸν τοῦτον ὃ ἀσκητῆς loxof ἐν το 
πρὸς 4άβαν δικαίοις μάρτυρα καλαῖ, δογµατικώτατα δη 
λῶν, ὅτι 0 νοῦς ἑκάστῳ µάρτνς ἐστὶν ὧν ἐν ἀφανεῖ βου 
λεύεται΄ καὶ τὸ συνειδός, ἔλεγχος ἀδέκαστος xai πάντα 
ἀψουδέστατος, πρὸ τούτων τῶν πόλεων οἰχοδομεῖτα 

. Φησὶ γὰρ » τοὺς κατασκόπους EOS eic Χεβρών, ἐκεῖ ὁ 

εἶναι χοιμὰν καὶ Σεσοὶν καὶ Θαλαμείν, ysvsüc Ενώχ“ 
Ei ἐπιφέρει', καὶ Χεβρὼν ὁπτὰ ἔτοσιν ᾠχοδομήθη περ 
τοῦ Tay Αἰγύπτου.“ (Num. 48, 23.) Φνυσικωτάτως τὰ 
ὁμωνυμίας δἶδεσι διαστέλλαται. Χεβρὼν ἁρμηνεύοται a v. 
bern δισσὸν δὲ τοῦτο, ψυχής η σώματι συνεζρυγμένη 

ἢ πρὸς ἀρετὴν ἠρμοσμένης. ^H μὲν οὖν σωματιναῖς av 
ζωγίαις ὑποβάλλουσα αὐτῆν οἰκήτορας Eyes τοὺς Agr D e» 
τας” ὁρμηνεύοται δὲ ο μὲν Ἀχειμαν ἀδολφός μου, 
δὲ Συσεὺν ἐκτός µου, ὃ δὲ Θαλμεῖν κρομάμο»ός τις 
,ἀνάγκη γὰρ φυχαῖς ταῖς φιλοσωμάτοις ἀδελφὸν μὲν νο: 
uites os τὸ σώμα, τὰ δὲ ἐχτὸς ayoda διαφθρόντως τ8' 
τιµῆσθαι. Ὅσαι δὲ τοῦτον διάκθινται τὸν τρόπο», ἀφν. 
xo» ἐκκρέμανται xal, [*] κοιφάπερ oi ἀνασκολοπισθέν. 
τος, ayer Θανάτου φθαρταῖς ὕλαις προθήλωνται. Ἡ ὃ 
τῷ καλφ συνεζουγµένη διαφθρόντω» ταῖς ἀρεταῖς ἔλαχε 
οἴκητύρων, οὓς τὸ διπλοῦν σπήλαιον ζνγάδην κοχώρηκο, 
βραὰμ Σάῤῥαν», Ισαάκ Peféxxav, «λίαν Ιακώβ, ags- 
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κας καὶ τοὺς ἔχοντας. Χεβρὼν αὕτη, µνήµας ἐπιστή- 
µη; καὶ σοφίας Φησαυροφυλακοῦσα, προτέρα καὶ τῆς 
Ταγέως xoi πάσης ini αὐγύπτον. »Προσβντέρας" 
[e 7] φύσις ψυχἠν μὲν σώματος, "ὐγύπτου", αρετὴν δὲ 
παίας, Ἰανέως — ἐντολὴ γὰρ ἀποκφίσεως dgpn- 
veras Σανί — ἰργάδρτο, τὸ προσβύτορον αξιώµατι 
μαλλον η χρόνου uses δοκιµάσασα. 

48. Παρ ὃ καὶ τὸν Ισραήλ νεώτερον ὄντα χρόνη 
πρωτόγονον vlöy“ ἀξιώματι xod (Exod. 4, 22), δια- 
σφιστός, ὅτι τὸν Osòy 0 ὁρᾶ», ἀρχεγονώτατον 0v, τοτί- 
pto τοῦ ἀγαννήτου διασυνήτον γέννημα πρώτιστον,, ἐν 
της παρὰ τοῖς ὀνητοῖς μισουμένης ἀροτῆς ἀποανηθέν, e 
0 νόμος ἐστὶν ὡς προσβντάτῳ »δνπλά δίδοσθαι τὸ προ- 

σβεῖα:- (Deut. 24, 41). «{ιὰ τοῦτο καὶ 5 ἑβδόμη τάξει 

μὲν ἐπιγέννημά ἐστιν ὀξάδος, δυνάµει δὲ προσβυτάτη 
ποντὸς ἀριθμοῦ, μηδὲν διαφέρονσα μονάδος. jon 
δὲ καὶ αὐτὸς ἐν τῷ τῆς κοσμοποξέας ἐπιλόγῳ φώσκων 
»Koi κατάπανσεν ὃ 0 Sec ἐν τῇ ηµέρᾳ ὀβδόμῃ ὁ ἀπὸ πάν- 
των τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἐποέησο. Kai οὐλόγησεν 6 
δεὺς τὴν ἡμέρων τὴν ὀῤδόμη», xoi ἡγίασεν αὐτήν, ὅτι ἐν 
avr; κατόπαυσεν ἀπιὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἢρ- 
ξατο 0 Φεὺς ποιῆσαι, e Kir ἐπιλέόγαι' αύτη 7 ἶβλος 

Τενέσοως οὐρανοῦ xai ps. ὅτο ἐγώφο, 7 ἡμέρᾳ ἐποίη- 
σεν ὁ Soc τὸν οὐρανὸν xai την γην." (Gen. 2, 2- 4.) 
Ty δὲ πρώτῃ ταῦτα réyovev, ὥστε την ὀρδόμην δὲς µο- 
fuis Up πρώτη» καὶ ἀρχὴν τῶν ὅλων ἀναφέρεσθαι. 
WUr ἐμηκύναμεν ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι τηλαυγέστερον δό- 

Se, 5» ὃ Koi», ὥσπερ τινά πόλιν, οἴδται δεῖν κατα- 
σκθυαζαι». 
Puino I. B 
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Fnochi füius est Gaidad i. ο, grex i. €. vires bru£ae in gr 
gem collectae. 

19, Yfoc δὲ τοῦ Ενὼχ Mresos Γαἳδόδ (Gen. 4, 18 
9 ἑρμηνούσται vtoipyso». Σφύδρα auolevO cs τὸ 

γὰφ τῷ νῷ χαρζόμνον τὰ πάντα, τῷ μηδὲ wi» αὖτο 
quao, que ἐστί, καταλαβα» Doreen, yervimo ἀλόγον 
ἥρμοττο δυνάμεις, ἀγθιρομένας eis ποίμνιον᾿ ov γὰρ lo 
pois ανθρὼν οὐ δόγμα. Μοίμνη δὲ mova τὸν Énietoy. 
τα ovx ἔχουσα ποιµένο, µεγάλαις ἐξ ἀνώάγνης xexonge 
risus [*] xoison, ἂτ Xr OU δυναµόη δὲ ἑαυτῆς ἀγνωθαῦ 
σθαι gi» τὰ füdurorte, αἱροᾶσθαν δὲ τὸ ὠφελήσοντα 
Hag e su) Ἀζωθσῆς θὐχόμονός Ludi » Ὠπισποψάσθε 

' 999I0f; ὁ 69x τών πνουμάτων wai πάσης σαρκός, ἂν» 
θρωπον à τε σνναγωγης ταύτης, ὅστις ἀξολούσετοι 
πρό προρώπιου αὐτῶν καὶ ὅστις οὐρελθύσοται, xoi Octis 
ibl αὐτοὺς vel eru idis καὶ oie ἔσται 5j συνογω- 
79) wuplau ὥρναρ πρόβατα, οἷς οὖν Bri soi. * (Num. 
21, 16.) 'Osa» γὰρ ὁ προστὰς 40 énirgonos 3j η πατήρ, 
9 0 τι qiio» πωλοῖν, τοῦ συγκρέµατος ἡμῶν, a o ὀρθὸς λό- 
γοῦ οἴχηταε κατολινὼν τὸ éy ir πούμνιον, ἀτημέλητον 
dad ἐν διόλλυταε quip eve, μαγάλη δὲ τῷ δρσπότη ζημία 
γένετοι và V ἄλογον καὶ ἀποστοσίοστον Sofupo χη- 
quura ὀγολόρχον ον ονθετήσοντός το καὶ παιδεύσον- 
τος μακράν λογικής καὶ ὠθανάτου ζωῆς ἀπώκισται. 

Gaídadi filius Meel &. e. a vita Dei sc. seclusus. 

30. Φ4ιὸ τοῦ Γαϊδὰδ vios εἶνοι λέγοται Mj, οὗ 
τὸ ὄνομα µεταληφθέν ἐστιυ amo ζωῆς Θεοῦ. En5 
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Ἱαρ τὸ πεοέµνιον ἄλογον, ὃ 0 δὲ Θοὺς πηγἡ λόγου, ἀνάγκη 
Toy ἁλόγως βιοῦντα τῆς Φοού ζωῆς — Τὸ 
v» οὖν κατὰ deir ζην ἐν τῷ ὄγαπὸν αὐτὸν ὀρῶμται 
Κωύσης: λόγοι γάρ, ὅτι ή ζωή σου τὸ à ἀγαπᾶν τὸν ὃν- 
α. (Deut. 89, 2.) Tov Ü ἐναντίου βίον παράδειγµα 

Me ἐπὶ οὐτοῦ, QUO ὀξαποστώλαι αὖτόν Big την ἀπο- 

— (Lev. 16, 40): aya» ἑξητασμένως. Ὡς γὰρ 
Bora» ἀποχομώνονς αφασβύεας οὐ φφονῶν οὖν ἄν t 
πιοδέξαμσο, ὅτι τὸ γῆφας, ἡ μακρά καὶ ἀνίατος νόσος, 
ιοὺς τῶν ὀρέδρων pelas το xoi ἆλνσο τόσους, ἐταδου 
V oy —8 τοὺς ἡβώκεας» o 074 φλογυύσης τῆς ἀειῶν- 

Mac ἀπὸ τῆς sero rhe Sides ἀχμης ὅμως "σχωστηφίων” 
rre», τῶν κατὰ medela» λόγων, | θὐπορῄσαντου τὸν 
πολὺν φλογμόν ἀλλὰ καὶ βρααμὸ» τῶν παθών ἐπεκου- 
ρισαν "οὕτως" oic μὲν οψδὲν κόσηµα ἐν πιονηφᾶς φιλεῖ 
haies ἐπανίστασθαι, ἐλάττων ὄπαινος ἔποται, ὅτι κατὰ 

φύσεως εὐμοιρίαν ἀπροαιρέτως ἐχρήσαντο αὐτυχίᾳ, οἷς 
$ έξεγαρ Di» ανειστωτοῖ, μείζων, ο) Og Διφρισάμενοι -α- 
Φελεῖν αὐτὸ ῥουληθειόν te sal δυνηθό ν΄ τὰ γὰρ ἡδονῆς 
éixow Ἀρλέωστρα αὐστηρῷ τώω κπαθελαῖν ἔσχύσοι τὸν 
& ἐκονσίους ἔχει κατοφθώµασιν Exemor. «Όταν ovr 
τούτων ρὐδαύμομα α κλῆρον ἀπολοχόναα mob... ζδὲὼ 
"uy τὰ ἀποπομπαῖα νοσήματα xd ἀῤῥωστήματα, [*l 
σπρυδάζωµον αὐτὰ ἀνατρέπευ καὶ i παταβάλλαι» τὸ ree 
— ἐπὶ αὐτῶν τοιοῦτόν ἐστιν ὁμολογῆσαι, ὅτι 
ἄνντες αὐτὰ dy ψιχῇ ζῶντα καὶ περιόντα ovx ὀνδίδομο», 
al üyiifoirortes à ἄπεασι καφτορῶς ἀπομαχόμεύα, nies 
& πανκολῶς ἀποδιοπορμπησώμεθα. 
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Meelis filius Mathusala i. e. emissio mortis; Mathusadae : 
lius Lamech i. e. humiliatio. 

21. Τί δὲ & ἔποται τῷ μή κατὰ βούλημα τὸ τοῦ «Όει 
ζῶντι, ἢ Φάνατος ὃ ψυχής; ; '"Οὗτος δὲ ὀνομάζρτα, Μι 
Φουσάλα, ὃς ὁρμηνουθεὶς ἢ ην ἐξαποστολὴ τοῦ Oo 
νάτον. 4i τοῦ Mey υἱός ἐστι, τοῦ τὸν ἴδιον βὲ 

ἀπολελομεότος, ᾧ τὸ ἀποθνήοχειν ἐπιτέμποται΄ πρυχὶ 
Θάνατος, ὃς κατὰ πάθους * ἀλόχου " ἐστὶν αὐτῆς μετα 
βολη. Tovro pávro τὸ n&Óog ὅταν πνοφορήσῃ» pe 
χαλεπῶν | ὠδίνων νοσήματα καὶ ἀῤῥωστήματα E ἔτεκαν αγία 
τα, ip ὧν vcro uv] ταπευοῦται καὶ πάμστθσαι | σεε 
um γὰρ αὐτὴν ἕκαστον, ἐπιφέρον ὄχθου ἀνήνυτο», á 

* und ἀνακύψαι” δύνασθαι. TovÓ away ὠνόμαστο 
“άμεχ, ἁρμηνδίαν Τὰφ ἔχει ταποίνωσιν, ἵν εἰκότω 
τοῦ Μαθουσάλα γόνηται Ó Aópsy vios, πάθος του dai. 
ψυχἠν Θανάτὸν ταπεινόν, ὑπεῖκον, ἀλόγου ὀρμῆς Exyo 
»ον αῤῥώστημο. 

, Humilis" Lamech duas uxores ducit, maxima mala si 
ipse imponens. (22. 98.) 

22. » Elaffe δὲ ἑαυτῷ “4άμεχ δύο γυνοῖκας' ὄνομι 

τῇ µιᾷ δὲ δα, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Σέλλα.“ (Gen. 4 
49. IIà» ó τι ἐὰν δαυτῷ λαμβόνη, φαῦλος, πάντω 
ἐστὶν ἐπίληπετο», ἆτθ 7νώμῃ δυεκαθάρτῳ μιαινόμενον 
καὶ γὰρ ἔμπαλιν oí τῶν σπουδαίων ἐκούσιοι πράξεη 
ἐπαιεταὶ πᾶσαι. — i0 νῦν μὲν 0 Aópuey ἑαυτῷ χυναῖκαι 
αἱρούμενος κακὰ μέγιστα αἱρᾶται αὖθις Αβραάμ, "Ia- 
xap, Zlagóv ἑαντοῖς λαμβάνοντας ἀγαθοῖς οἰχείοις συ»- 
έρχονται. απο ἐπὶ μὲν Ἀβραὰμ οὕτως) ,, Kai ἔλαβο 
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Zf(gaop xoi Noyoo δαντοῖς γυναῖκας ὄνομα τῇ 7νναι- 
xi Ἀβραὰμ Σαῤῥα.“ (Gen. 44, 29.) "Eni τοῦ Ἰαχωβ' 

»Ἀναστὰς ἀπόδραθι sic τὴν Μεσοποταμέαν eig τὸν ol- 
κον Ἐ αθουὴλ πατρὸς τῆς μητρός σου, καὶ λάβε σεαυτφ 
ἐχετθαν γυναῖχα ix τῶν θνγατέρων «4άῤαν ἀδελφοῦ τῆς 
μητρός σου. (Gen. 28, 2.) "Eni δὲ τοῦ ager: 
»Έλαβε δὲ Ἀαρὼν τὴν Ελιζαβέε, θυγατέρα Ἀμιναδάμ, 
αδελφἠν Ναασσὼν ἑαντῷ yvvotxo.* (Exod. 6, 23.) Ισαάκ 
δὲ καὶ Μωυσῆς λαμβάνουσι µέν, οὐ δὲ ἑαντῶν δὲ λαμ- 
βάνονσιν, ἀλλ ὃ μὲν Ισαὰκ ὅτο »θἰςηλθαν sic τὸν οἶκον 
τῆς µητρὸς΄ (Gen. 24, 61) λαμβάνθιν λόγαται, Movasi 
δὲ,,ὃ ἄνθρωπος, πα ᾧ κατῴκησθ, τὴν θυγατέρα Σέπ- 
φωραν ἐκδίδοται."  (Εχοᾶ. 2, 21.) 

23. Τούτων ὃ ov παρέργως ai διαφοραὶ παρὰ τῷ 
νομµοθέτῃ [*] µεμήνυνται. Τοῖς μὲν γὰρ ἀσκηταῖς προ- 
κόπτουσι xal βελτιουμένοις sj ἑκούσιος αἴρεσις τοῦ ἀγα- 
Φοῦ μαρτυρᾶῖται, ἵνα μηδ. ὃ πόνος αστοφάνωτος ape! gy: 
τοῖς Ó αὐτοδιδάκτου καὶ αὐτομαθοῦὺς σοφίας ἀξιωθεῖ- 
σιν ἔπεται τὸ us; δι ἑαυτῶν, παρὰ Φεοῦ δὲ ἐγγνᾶσθαι 
λόγον καὶ λαμβάνειν τῶν σοφών σύμβιον ἐπιστήμην. Ὁ 
δὲ τῶν ἀνθρωπέων ἀποῤῥιφείς, 0 ταπθινὸς καὶ χαµαί- 
ζηλος «άμεχ, προτέραν Ἀδά aysros γυναῖκα, ἥτις ἑρ- 
μηνεύεται ᾽μαρτύρία", προξενήσας ἑαυτῷ avroc τὸν 
γάμον᾽ οἴεται γὰρ τὴν κατὰ τὰς ευθύπους ἐπιβουλὰς 
λδίαν κένησιν καὶ διέξοδον τοῦ vov, μηδενὸς τῶν sic εὐ- 
pags] κατάληψιν κωλυσιονργοῦντος, ἀγαθὸν εἶναι πρῶ- 
τον ἀνθρώπῳ. ἍήΤί γὰρ ἂν αἴη, φησί, κρεῖττον τοῦ τὰς 
iyvolac , τὰς διανοήσεις, τὰς εἰκασίας, τοὺς στοχαομούς, 
συνύλως τὰς βουλᾶς, τὸ λεγόµενον, αρτίοις noci βαΐνειν, 
ὡς ἐπὶ τὸ τέλος ἀπταίστως προςέρχεσθαι:, µαρτυρουµέ- 
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γης ἐν ἅπασι λεχθεῖσι διανρίας; Ἐγὼ δέ, εἰ μέν τες εὖ- 
Svfole καὶ svOixro 7νώμῃ πρὸς μόνα χρῆται τα καλά, 
τοῦτον οὐδαίμονα γράφω, διδασκάλῳ τῷ νόµῳ χθώµονος, 
καὶ γὰρ αὐτὸς ,,ἂνδρα ὀτιτυγχάνοντα« ains τὸν Ἰωσήφ 
(Gen. 39, 3 ».), οὐκ ἐν ἅπασιν, αλλ ,,év οἷς ὃ Dac τὸ 
οὐοδαῖν ἐχαρίζατο-. — δωρεαὶ δὲ oi τοῦ Deo καλαὸ -στα- 
σα. Ei δέτι τῷ τῆς φύσδως εὐστόχῳ καὶ εὐτρόγω μὴ 
πρὸς τὰ ἀστεῖα µόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ ἐναντία κέχρη- 

ται, "ἐν διαφορᾷ" ἀδιάφορος dv, κακοδαιµονιζέσθω. "Ky. 
γοῦν ἀρᾶς εἶδοι λέγσταν κατὰ τὸν τῆς συγχύσεως τύτεον, 
ὅτι ,0Ux ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν πάνθὶ ὅσα ἂν ἐπιθώνται 
disi (Gen. 11, e) Ortus γὰρ ἀνήκοστός έστι συµφο- 
Qa ψυχῇ εὐοδεῖν, olg ἂν ἐπιθῆται καὶ τὰ αἴσχιστα. Eyo 
à ἂν οὐξαίμη», ei ποτο διανοηθεέην ἀδικσῖν, ἐπιλσιῖν τὸ 
— καὶ οὕτερ ἕην ἀνάνδρως, ὀπιλμιῖν τὸ ἀκολασταέ- 
ves, xai δὲ δρασέως µάντοι καὶ πανούργως, ἄνδειαν 99a- 
σύτητος καὶ πανονργίας ενέσθαι παντελή’ οἱ uy καὶ 
τοῖς κλόπτοιν ἤ η μοιχούοιν $; ἀνδροφοναῖν ἐγνωκύσιν, οὐκ 
ἔστιν ἄμεινον ἐπιδαῖν τούτων ἕκαστον ἐκλελοιπὸς καὶ δι- 

pO apusvov. 

(Lamech uxor) Ada i. e. ,testimonium'*, pravis quidem | 
serviens, mater est Iobeli i. e. ,,mutantis'*, omnia per- 
vertentis. d 29.) 

14. TO» οὖν Ἠδὰ παραΐτησαι, ὦ διάνοια, τὴν µαρ- 
τυροῦσαν τα τοῖς φαύλοις, µαρτυρουµόνην ἐν η ταῖς 
πρὸς ἕκαστα αὐτοῦ ἐπιῤουλαῖς. Ei δὲ κοινωνὸν evi | 
ἀξιώσεις ἔχοιν, μέγιστον ἀποτέξοταί σοι κακόν, τὸν Io- 
βλ (Gen. 4, 20), ὃς ὁρμηνούσται μοταλλονῶν' δἱ γὰρ 

τῇ µαρτυρόᾳ golpes ὧν ἂν τύχη, στρόφειν xal ἀνανολέεν 
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haste βουλήση, τοὺς παγώτας ὑπὸ τῆς φύσοως τοῖς 
πράγµασιν ὄρονς μοτατιαίς. Σφόδρα καὶ Ἀζωῦσης 
ἀχθόμενος τοῖς τοιούτοις xategotas Aéyen- » Erstxeta- 

ῥατος o μετατιθοὶς ὅρια τοῦ πλησέον. * (Deut. 11, 11.) 
Καλεῖ δὲ πλησίον καὶ ὀγγὺς τὸ ἀγοθόν' »Ov yàp ἂν 
απᾶϊναι, .queiv, , οὐρανόν, ονδὲ πέραν Φαλάτεης 
ἀφιιέσθαι osi (Deut. 30, 12 es.) κατά ζήτησιν τοῦ κα- 
λου 3 »γγὺς γὰρ xe? πλησίον ἴστασθα, ἑκάσεφ.. Καὶ 
τριχὴ αὐτὸ διαιρεῖ, φυσικώτατα᾽ » Ey r9 τῷ στόματί 
70v, φησί», otiy, xo) dv τῇ καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς xeo- 

si τοῦτο ài dv λόγοις, ἐν βονλαῖς, ἐν πράξοσι. Άζέρη 
γὰρ τοῦ αγαθοῦ ταῦτα 4$ ὧν sux πήγνυσθαι, ὡς 
δη ἡ η évos ὄνδσια οὐκ ἀτθλὲς µόνον ἀπθργάδαται τὸ na», 
ἀλλὰ καὶ συνόλως «xcigs. N γὰρ ὄφολος λέγοιν μὲν 

ES βέλτιστα, διανοδῖσθαι δὲ καὶ πράττουν τὰ 2* 
Σοφιστῶν οὗτος à πρόπου᾽ τους γὰρ sapi φβονήσαως 
xai καρτορίας ἀπιομηκύγοντος λόγους τὰ ὧτα xol τῶν 
σφόδρα δφώντων a ἀκοῆς ἀποαναίουσιν, rd δὲ ταῖς βου- 
λαῖς καὶ ταῖς κατὰ τὸν βίον πράξεαιν εὐρίσκονται δια- 
μαρτάνοντον. Ti δὲ ὄφελος à μὲν χρὴ διονοώσθαι, & ἔρ- 
Τοιρ δὲ ἀτόσεόις καὶ λόγοις ἀρῆσθαι, δια δὲ τών Agro» 
τοὺς ὑπομένοντας ζημιοῦντας; Πράττειν δὲ μην" τὰ 
άριστα, οὐ ov» διανοίᾳ xoi λόγῳ, πάλι vnoizoy: τὸ 
γὰρ ἄνεν τούτων τῆς ἀκουσίου µορίδος ov οὐδομῆ οὐδα- 
μῶς ἐπαωετόν. Εὺ δέ τινι ἐξογώκτο, καθ άπερ λύρας 
ἁρμόσασθαι τοὺς τοῦ ἀγαθοῦ πάντα ἤχους, καὶ σνν- 
vxo» a ἀποφῆναι λόγον μὲν διανοίᾳ, διάνοιαν δὲ loro τέ- 
laog καὶ πρὸς ἁλή tay εὐάρμοστου 0 τοιοῦτος ἂν νο- 
Milone. μετατιθοὶς ὅρουν τοῦ καλοῦ διναέως 
ἐπάρατός ἐστί το καὶ AéyGkou. 
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25. Τοὺς .δὲ ὅρους τούτους οὐχ 9 καθ ἡμᾶς 7ένε- 
σεο ἔστησαν, ἀλλ οἱ πρὸ ἡμῶν καὶ παντὸς τοῦ γεώδους 
προσβύτοροι λόγοι καὶ Φεῖου. Καθὶ a καὶ 0 νόμος δε- 
δήλωκαν, ἐπισκήσετων ἡμῶν ἑκάστω μὴ κιβδηλούεεν τὸ 
ἀρετῆς νόμισμα. "Ev τούτοις" »Οὐ μετακινήσεις ὅρια 

τοῦ πλησίον, & ἔστήσαν. οἱ πατέρες. σου. (Deut. 19, 14) 

Καὶ ἐν ἑτέροις' » ̓Κπερώτησον τὸν. πατέρα σου, καὶ 
ἀναγγαλεῖ σοι, τοὺς προσβυτέρους σον, xai ἐροὺσέ σοι. 
Ὅτε διοµέριζον ὁ ὕψιστος ἔθν, ὥς διέστεειρον υἱοὺς 
ἀδόμ, E ἔστησεν opi ἐθνώῶν κατ ἄριθ μὸν ἀγγέλων Φεοῦ 
καὶ ἐγένετο μορὺς Κυρίου λαὸς αὐτοῦ. Ιακώβ, σχούισµα 
αληρονοµίας αὐτοῦ Ἰσραήλ. ** (Deut. 32, 1-9:) [*] Ap oc» 
ἐὰν πύθωμαι τοῦ 7δννήσαντος καὶ θρέψαντός µε πα- 
τρός, ἢ τῶν ἐκείνου μὲν ἡλαιωτῶν, ἐμοῦ δὲ προσβυτέρων᾽ | 
"H διένθιµεν ἔθνη Ó 46s, 1 7 ἔσστθερον, PI ῴκισαν; ἀπεοκρι- 
νοῦνταί .uos παγέως, d ὥσπερ τῷ μερισμῷ παρηκολουθη- | 
κότες ἑκάστῳ; Ov μὲν ovy" ἀλλὰ φήσουσιν, ὅτι καὶ 
ἡμεῖς ἐφ ἡλιωίας παρὰ τῶν γονέων καὶ ἔτι ἀρχαιοτέρων 
φιλοπθυστήσαντὸς οὐδὲν σαφὲς ἀνεμάθομο», οὐδὲν γὰρ 
θἶχον o τι διδάξουσιν ἡμᾶς, καὶ αὐτοὶ πάλιν ἄλλων 
ἀξιώσαντος γενέσθαι ἐπιστημόνων ἀναπιστήμονες γνω- 
gu uoi, 

26. M9noT οὖν πατέρα: μὲν τῆς ψυχῆς ἡμῶν τὸν 
ὀρθὸν λόγον καλθῦ υπροσῤντέρους". δὲ τοὺς ἑταίρους 
αὐτῶν καὶ φίλους. Οὗτοι τῆς ἄρετῆς τοὺς ὅρους ἐπη- 
ξαντο πρώτοι, πρὸς οὓς ἄξιον. φοιτῆσαι µαθήσεως καὶ 
διδασκαλίας ἔρακα τῶν. ἀναγκαίων. Τὰ δ᾽ ἀναγκαῖα 
ταῦτα. Ὁπότο à 0 Φοὸς διένεµα καὶ δμετείχιζα τὰ τῆς ψν- 
χῆς ἕθνη, τὰ ὁμόφωνα τῶν ἀλλογλώττων δῶστας, καὶ 
διουκίζων το τοὺς γῆς παῖδας, ἔσπειρο καὶ ἐξετόξευσεν 
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&p Sovros οὓς An à ὠνόμασεν νἱούς, τότο τῶν ἀρετῆς 
iy Ove τοὺς Opovc ἔστησεν ἰσαρίόμους ἀγγέλοις' ὅσοι 
γαρ Φοοῦ λόγοι, τοσαῦτα ἀροτῆς $9 τα καὶ sión. Ti- 
νες αἱ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ λήξδις, καὶ τίς ἡ τοῦ παντά 
χου xai | ἡγομόνου ἀπονεκληρωμένη μοῖρα; Tow μὲν 
ὑπεηρατῶν αἳ d» εἶδει ἀρεταί, τοῦ δὲ ἡγεμόνος, τὸ ἐπί- 

lexroy γένος dopo. 'O γὰρ o ogá» τὸν Θεόν ὑπὸ ἐκ- 
προποστάτον κάλλους ἄγόμονση». τῷ ὁρωμόνῳ προσκοκλή- 
qaad : 18 καὶ μδμέρισχαι. Πῶς οὖν οὐκ ἐπιωκληντέος "To- 
βηλ, ὃς ἑλλάδι γλώττῃ μεταλλοιῶὼν καλεῖται τὰς φύσεις 
τῶν πραγμάτων ἢ μεταποιών; Τὰ γὰρ φρονήσοως καὶ 
χαρτερίαο xoà δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης astuce κάλλη 
Φεοειδέστατα τύποις ἐναντίοις ἀφροσύνης xai ἀκρασέας, 
adea, ἁπάσης κακίας µοτεχάραττον, ἀφανίζων τὰ ἔνση- 
μανθότα πρότορα. 

21. An γὰρ ἐπιτοθοιμάναι δουτέραι σφραγῖδες τοὺς 
τῶν προτέρων τύπους διαφθαίρονσιν' ὃ δὲ yevóuevos 
Ἱοσούτου δεῖ κακά ὄγαθῶν ἐπιτρέπαυ"' ἀνεικατὰλλάτ- 
τεσθαι, GMT οὐδὲ καλὰ πονηρῶν ig, — πονηρὰ οὐ τὰ 

φαῦλα “παραλαμβάνω", ἐπεὶ τοῦτο δὴ οὔηθος μή προοίδ- 
σθαι τὰ κακὰ ὑπὲρ κτήσεως τῶν [*] αµεινόνων, ἀλλὰ τὰ 
ααματηρά καὶ ἐπίπονα, ἅπορ Arixoꝛ TY πρώτη» o£v- 
τονοῦντος συλλαβὴν καλοῦσι πόνηρα. Ἔστι δὲ τὸ διά- 
τάγμα τοιοῦτο᾽ »IIà» 0 ἂν Bon ἐν τῷ ἀριὸμῷ ὑπὸ 
την ῥάβδον, τὸ δέκατο» e& ἅγιον τῷ glo. Ovx ἀλλάξεις 
παλὸν πονηρῷ' ἐὰν 9' ἀλλάξης, αὔτό το καὶ 10 ἄλλαγμα 
itas ὅγια". (Lev. 21, 82 s ) Καίτον. πῶς TO γε πονη- 
eor qyívor ἂν ἅγιον; MÀ ὃ ὅπορ ἔφη», τὸ éninovo», ἀλλ 
ον φαῦλον παρείληπται, acre τοιοῦτον εἶναι τὸ δηλού- 
µενον. Τέλειον μὲν ἆγαθδόν dun τὸ καλόν,. ἀτελὲς δὲ 
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ὠφέλιμον, πάνος. Eu» οὖν τὸ παντελὲς ατήσῃ» — 
ζήτα, τὸ ἐδέον. Ki δὲ n ῥορυπιθρβάλλων ὀδελήσαις ἔτι 

 πονεῖνι ἴσθ ὅτι δύδοις μὲν 8 i καταλλάττοιν, κτήσῃ δὲ 
πρὸς ἀλήθοιαν ἀμφότερα᾽ ἑκάτερον γὰρ οὗ παὺ ἰσόχιμο», 
aÀÀ οὐ τὸ πάντως ἅγιόν ἐστιν. 

28. "piov δὲ πρᾶγμα δοκιµάζωται διὰ τριῶν μορτύ- 
pe»; ἀριθμοῦ μέσον, παιδείας, ἀριθμοῦ τολαίου. 4ιὸ 

λιγοται΄᾿ »Iav ὃ ἂν ἔλθῃ ἐν τῷ ἀριθμῷ ὃ ὑπὸ την ῥά- 
βδο», τὸ δέκατον a ayiov, TO μὲν 190 ἀπαξιωθὲν ἀρι- 
δμού βέβηλο», ovy ἅγιον, τὸ δὲ xat ἀριθμόν, ὁ ἄτθ éyxs- 
πριμένον ἤδη, δόκιµον. T» γοῦν ὑπὸ oci ἐν Aiyv- 
πτῳ σνναχθέντα οἵτόν φησιν ὁ Σόμορ » ὄννηθῆναι 
ἀριθμηθήναι (Gen. 44, 19» xal Απιφέρι μού 7ὰρ " 
«gió pós,'* ἐποιδὴ τὰ τοῦ σώματος xal τῶν 
παθών θφρεπτικὰ ovx ἄξια συνόλως ἀριῤμεαῖσθαι. Ἡ. ̓ 
δὲ ῥάῤδος παιδείας σύμβολον' ἄνην γὰρ τοῦ ὄνοωπη)θη- 
ναι xoà περὶ ἐνίων dran Siro vov3aciay ὠδέξασθαι 
xai οὈφρονισμὸν ἀμήχανον. 4έκας δὲ ie κατὰ τερο- 
κοπὴν τελειώσθως πίστις, ep 9e ὅσιον ἀπάρχοσθαι τῷ 
τόξανει, τῷ παιδεύσαντι, τῷ τὰ ἐλπισθότο τολοοφορή- 
σαντε. 

29. Ταῦτα ἀποχρώντως λελέχθω περὲ τοῦ ματαλ- 
λοιοῦντος καὶ τὸ ἀρχαῖον νόμισμα κιβδηλούοντος, ὃν «αἱ 
πατέρα ὀνομάδοι μκατοικούντων ἐν σχηναῖς κτηνοτρό- 

qu. Axivn μὲν οὖν eig» αἳ ἄλργοι αἰσθήσει, κτη- 
»οτρόφοι ὃ oi φιλήδονοι καὶ φιλοπαθεῶς εροφᾶς παρέ- 
χοντος αὐταῖς sa ἀτὸς αἰσθητά , μακράν Διοστηκότας 
voii oi μὲν γάρ, ἀρχ όντων τρόπο», τὰ πλημμολῶς 
ζώντα τῶν θρομμάτων κολάζουσιν, οἱ δέ, ὀστιατόρων, 
τροφας dicii [*] παρασαουώζοντος ede ἅμαρτη- 
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pro πορέχουσιν,. ἄνάγνη γὰρ ενθὺς ny» p ἁπληστίαν 
καὶ Σόρον Φυγατέρα }ονάσθαι ve. Horie οὖν έστω 
εἰκότως ἅπαντα μεταχαράτεων. καὶ μεταποιῶν τὰ καλά 
τῶν» τὸ αἰσθηνὸν xo ὄψυχον ἅπιαν ἐδηλωκότων' οἱ rag 
rag ἀσωμάτους νοητὰς φύσεις µοτοδίωκα, τοὺς . 
τας υπὸ τῶν ποφοσῥιπέρων ὅρους ἐφύλαττεν a ἄν, οὓς ὃς ὑπὲρ 
αρετῆς ὥρισαν, ἕκαστον αὐτῆς οἶδος οἰκδίῳ curre χαφά- 
ξαντες (Deut. 21, 1). 

lobelis frater est [οδαὶ i. e. ,,inclinans'', res, voces mutans, 
; hinc etiam pater musicae. (30 -39.) 

30. ,Tov δὲ legii ὠδελφὸν eivai φησι »to» le- 
fa1.* (Gen. 4, 21.) Ἑρμηνσύοται δὲ καὶ οὗτος μετα- 
ελέω», διὰ σνμβύλου à 9 κατά προφοφὰν Mos: φύσαι 
γὰρ οὗτος. διανοίος ἀδελφός ἐδτι — Tov δὲ τοῦ μοτωνοι- 
οὕντος »οῦ τὰ πρόγµατα λόγον, »μοτακλίνοντα". "σφό- 
ὁρα" δεόντως ὠνύμασο, συμβαίναι γὰρ τρόπον τινὰ ποὺ 
ἐπαμφοτορίζν, καθ ne ἐπὶ πλόστιγγος αντιῤῥέπον 4 
ὥρτιφρ Φαλαττεῦον σκάφος ὑπὸ πολλοῦ ' «λύδωνος πρὸς 
ἑκάτορο» τοῖχον amoxiivn: βέβαιον γὰρ ἢ σταθηφὸν οὐ- 
δὲν o ἄφρων λόγον uos. Moris di οὐ eic δεξιά 
οὐτ sic ἄφιστορὰ ov ὅλως eic µέρη τοῦ γηὔου Εδὼμ 
ἀπακλένειν οἴεεαι dei», τῇ δὲ µέσῃ 009 πθριέρχοσθααι, ἡ ἣν 
αρμώξατον xalei βασιλικήν (Nam. 20, 11). Ens» γὰρ 
πρῶτος xol uóvos τῶν ὅλων βασιλοὺς ὁ θεός dos, κα 
πρὸς αὐτὺν ὁδός, Ate βασιλέως ovca, δἰκότως * 
σται βασιλική. Ταύτην δὲ ἡγοῦ φιλοσοφία, οὐχ ἣν pá-. 
Ug ὃ νῦν ἀνθρώπων σοφιστικὸς "ὅμιλος — λόγων γὰρ 
ὁποι τέχνας μελετήσαντος κατὰ τῆς αληθδίας τήν παν- 
ουργίαν σοφίαν ἐκάλοσαν, ἔργῳ μοχθηρῷ Φεῖον ἔτι- 
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φημίσαντες o ὄνομα —, ἀλλ o ὃ ἀρχαῖος ἀσκητῶν Dix 
σος διηθλει, τὰς πιθανοὺς τῆς Ἰδονῆς }οητείας eo: 
στροφύμενος, ἀστείῳ καὶ αὐστηρῷ χθώμενος τῇ τοῦ κα. 
λοῦ μελέτῃ. Ti βασιλικὴν ταύτην ὁδόν, Ἡ qv 255 xo 
Trüowo ἔφαμεν εἶναι φιλοσοφέα, ὃ vópos καλεῖ O50v és 

po xai λόγον. Γέγραπται 190^ » Ox ἐκκλινεῖς ἀπὸ τοὶ 
ῥήματος, ov ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήµερο», δεξιὰ ovo: 
ἀριστορά. « Ὥστε ἐμφανῶς ἐπιδοδεῖχδαι , ὅτι ταύτόν 
ἐστι τῇ Boot ὁδῷ τὸ θεοῦ ῥῆμα, siye προτρέπει, 
μήτ ἀπὸ τῆς βασιλωκῆς ὁὑδοῦ uir ἀπὸ τοῦ ῥήματος, ὡς 
συνωνύµων ὄντων J ἀποκλίνοντας ὀρθῃ διανοίᾳ τὴν ἐπ 
ευθεῖαν οικία, Ἀτραπὸν µάσην ta καὶ λθωφόρον βα- 
Ru». ; 

31. [*],/O δὲ "ToffaA οὗτος," quoi», ,, Sar; πατὴρ 0 
καταδείξας ψαλτήριον καὶ καθάραν. ** (Gen. 4, 20. 21.) 
ἹΤατέρα μουσικῆς καὶ τῶν κατα μουσικὴν πάντων ὀργά- 
ρων τὸν 7εγωνὸν λόγον προοφυέστατα καλα, Τὸ γὰρ 
φωνητήριο» ὄργανον ζώοις J φύσις πρῶτον καὶ τελειό- 
τατον ἑργασαμένη πάσας αὐτῷ τὰς ᾱ μονίας καὶ τα 
γένη τῶν μελῳδιὼν οὐθὺς ἐχαρῶβτο, i» ᾖ τοῖς ὂι τέχνης 
μέλλουσιε δημιουργεῖσθαι προειργασµένον παράδοιγµα. 
Καὶ καθάπερ γὰρ τὸ οὓς ἡμῶν κύκλους ἐν πύκλοις, ἐλάτ- 
τους ἐν ' µείξοσι ; y'odigovaa σφαιρικὸν éropysve, τοῦ τὴν 
προοιοῦσαν qan μὴ Ἠχεομένην" ἕξω σκεδάννυσθαι, 
εἴσω δὲ ὑπὸ τὸν πύκλον |, σνναγοµένην καὶ σφιγγοµένη», 
οἷα διαχοοµένης τῆς ἀχοῆς eic τὰς τοῦ ἡγεμονικοῦ δεξα- 
μονὰς ἐπαντλεῖσθαι — καὶ τοῦτ εὐθὺς ἦν παράδειγµα 
θεάτρων τῶν xerá πολθις εὐδαίμονας" πρὸς TO GG» 
σχημα ἄπρως 5 Φεάτρων λατασκευἡ μερίμνεται -—' οἳ- 
τως καὶ τὴν τραχεῖαν αρτηρία» 3 τὰ ζώα φύσις διαπλα- 
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gag, ὥσπερ μουσικὸν κανόνα τοίνασα, τὰ ἐναρρόνια xai 

ἀθωματιστικὰ καὶ διατονικἁ γένη συνυφαέουσα, κατά 
τὰς τῶν συνηµµένων καὶ δωζουγµένων μελφδιῶν παµσιλη- 
θεῖς ποικιλίας παντὸς ὀργάνου μουσικού παράδειγµα 
ἱδρύετο. 

32. Ἴσως yov» ανλοὶ xa) λύρᾳ:, καὶ τὰ παραπλή- 
σια “μελῳδοῦντα» τῆς .ἀηδόνων 1 κύχνων µουσωής το- 
σοῦτον ἀπεολδέποντοι, ὅσον ἀποικόνισμα soi μέμημα à ag- 
χετύπου παραδόχµατος, φδαρτὸν οἶδος ̓ ἀφθάρτου κά- 
νο. TW» μὲν 7ὰρ ἀνθρώπων µουσωήν ουδενὶ τῶν 
αλλων συγκρύειν ἄξιον, ἔχουσαν yágac ἑξαίρατον, 6 ᾧ τε- 

ἄμηταε, Tij» ἔναρθρον σαφηνίαν. 'Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα sj 
mpl Tj» quw αράσοι χρώμενα καὶ τῇ ἐπολλήλφ τῶν 
τόνων ̓µεταβολῇ à ἀκοᾶς αὐτὸ μόνον ἠδύνοι, o 0i a 
πος, ὥσπερ πρὸς τὸ λέγειν, οὕτως καὶ πρὸς τὸ ᾷδοιν αρ- 
θρωθοὶς ὑπὸ φύ[σοως], ἑκάτερο», αχοήν τε καὶ νοῦν, ἐπά- 
yexas, τὴν μὲν τῷ µέλοι κηλῶ», τὸν δὲ τοῖς νοήµασιν ém- 

σεράφων. Καθάπερ γὰρ ὄργανον, ἀμούσῳ μὲν παρα- 
δοθόν, ἀνάρμοστο», μουσικῷ δέ, κατὰ τὴν dv ovt) τέχνη» 
θὐάρμοστο» piste: τὸν αὐτὸν πρύπον xai o λόγος € vno 
μὲν φανλου νοῦ κινούμενος ἀνάρμοστος, ὑπὸ δὲ -σπον- 
δαίου πάνυ οὐμελῆς δὐρίσκεται. ἀὖύρα p μὴν 5 du 
τῶν ὁμοίω», 85 ui] πληχθοἡῃ πρός Έινος, ἠρομεῖ. λόγος T8 
av [*] μη πληχθεὶς $9 ἡγομονικοῦ κατὰ τὸ ἀναγκαῖον 
ἡσυχίαν ἄγει. Καὶ µην ὥσπερ ὄργανα κατὰ τὰς τοῦ 
μέλους ἀπθίρους à ὅσας κράσαις us? ἁρμότταται, οὕτως xai 
0 loros. σννφδός ἐστιν, [καὶ] ἑρμηνους πραγμάτων p»6- 

µεος ἄμνθήτσυς λαμβώει µεταβολάς. Τΐς γὰρ ἂν 
ὑμοίως γονοῦσι καὶ τώινοις διαλοχθούη, τῶν μὲν φύσει 
ῥοῦλος, τών δὲ γένω δεσπότης Gv; τὶς ὃ ἂν αδελφοῖς 3 
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à ὃς ὃ συνόλως τοῖς ἐγγὺς γένους καὶ μακρὰ» οὖσι» 
Tk À ἂν οἰκείοις καὶ ἀλλοτρέους, s πολέταις καὶ ξάροις 
οὗ μοιρὰς οὐδὲ τύχης 9 φύσεως v ἡλικίας ὄχουσι διαφο. 
quc; Προσβύεῃ γὰρ ἑτέρως ὁµιλητόα» καὶ νέῳ, xai 71 
ἐνδόξῳ καὶ ταπθώῷ, καὶ πλουσίῳ καὶ πένητι, καὶ agy — 

καὶ ἐδιώτη, καὶ Φοράλονει καὶ δοσπότῃ, γυναικέ τε 
καὶ ἀνδρί, καὶ ἀτέχνῳ xal τοχνέτῃ- Kai τί ῥῷ πὰς τῶν 
προκώπων ἀμνθήτους idées πατάγοσθα:, πρὸς ac ὁ ὃ λό- 
fos τροπόµαος ἄλλοι ἄλλα λαμβώνει σχήματα; καὶ γὰρ 
3 [μογάλα xai] — πολλά ei | yo, ἃ * ἰδιωεικὰ παὶ 
δημόσια, ! 5 ἱερά xai ῥέβλα, 7 ἀρχαῖα καὶ νέα ow τὸν 
αὐτὸν ἂν ἁρμηκεύσαι αρώνον, ἀλλὰ tow neg Tor; ὀφκιρμιύ- 
(ovra τῷ 75295 xoi ἀξκώρματι καὶ pay óó ws, τοτὸ μὲ» [eic 
ῥ]ψηλόν αἴρων éevrév, τοτὲ Ó ἔμπολιν σινώγαν το καὶ 
Antille. Παρέχουσι S E ὥρπορ τὰ aper exa xai τὰ 
πρόκωπα τῷ λόγφ µαταβολάς, οὕτως ναὺ oi τῶκ yevopi- 
γω» aítíos, sol oí τρόποι sa ους pero, ngosira ui 
τοι καὶ τὰ ὧν [νου] οὐκ ἂν ἅπαντα, χρόφοι xa χόποι. 
ἀΤαγκάλως οὖν ὁ µετακλέων λόγους "ouod »roTWo si- 
ρηται φαλτηρίου xei xvSupoc* (Gen. 4, 21), omo ui- 
Qous τῆς ὅλής µουσωής, ὡς ὀπιδόδδικται. 

(Altera Lamechi uxor) Sella, i. e. vara s. res VGMao, má 
ter est Thobeli, i. e. universi s. abundautiae. 

33. Τὰ μὲν οὖν τῇς «Ἠδῶς ὄγγορα, καὶ αὕτη vic der, 
debes: τὴν δὲ ὑτέραν γυνοῖνα τοῦ «4άμοχ, Σέλλαν, 
καὶ à erromiet, Φεασώμοθα. Zo τούνν ἁρμηνούσται 
σκιά, τῶν περὶ σώμα xol ἐχτὸς αγωθών, a τῷ eru 
exiic οὐδὲν διαφἑροι, σύμβολον.. "H κάλλος αὔτο σκιώ, 
En πρὸς βραχὺν ἀνθήσαν» χρόνον ἀφαυφόνταε; ἰσχὺς δὲ 
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zai οντονία σώματος, Gg 7j τυχοῦσα νόσος ἐξέλνσεν; ai- 
σθητήρια δὲ καὶ ἡ περὶ ταύτα ἀκρίβμα, ἣν ῥεύμα δυς- 
ὤδος ἐνόφραξεν, ij γῆρας 7] ἀναγκαῖα καὶ xowi] πάντων 
γόσος ἐπήρωσεν; "Ἔτι" δέ, οὐχὶ πλούτοι καὶ δόξαι καὶ 
apz ei καὶ τιµαέ, xoi ὅσα τῶν ἐκτὸς ἀγαθὰ νενόµισται, 
[*] ox πάντα; Χρὴ δὲ vi» διάνοναν ὅπως δὲ άναβα- 
Opi» ὁτ) την τοῦ παντὸς ἐπάγοιν ἀρχήν. Eic Φολφοὺς 
Υ9γόνασιν ἄνθρωποι τῶν λεγοῤίνων ὠνδόξων, oi τοὺς av- 

qeancsy. 
ἀβιβαίων ὁ ὀναιράτων ἀνεθηναῖ σαι υἱωνός, ὃν ὢ ᾿ ὠνύμασε Θό- 
βεὶ — ἁρμηνοώντων δὲ espace —' τῷ Τὰρ ὄνει ὁν- 
TO παρὰ «τολλοῦς ὀγόμΏνον ἀγοθεῖν συνοτὸν *) πλου- 
Ὀνγείαν σησώµενοε, μιιρά καὶ μογώλα καὶ πνόθ απλὼς 
ανήφθαι δακοῦσιν. . Ei δὲ καὶ παραγἰνοιτό τις αὐτεξού- 
σιος ἡγομονία, quan) όντος xoà μοτοωφισθώτες ὑπὸ xoU- 
au évvolos, Amo Sépor. ὀαντῶν καὶ ὕλης φδαρτης, 
ἐξ gs yeyóvaomw, µοίζορος ἡ κατ ev Opertivay σύστασιν 

oit dra qaem ὀπιλαχίῶν, voli; τιραῖς ἑαυτοὺς ὑπὸ µε» 
γαλαυχίας ἀπιοσερσύνοντος ἐξνύοίωσω. Hy yov» τι- 
νος ἐπετύλμησαν τον ἀληδῶς 99ὸν qvos μή αδένα“ 
(Εχοά. 5, 2), τῆς "wei αύτονς ἀρθφωπόσητος dcl D oue 
as Διά τὴν τῶν nep) ο αμ οφθό- 

.. ἕκαστος {αφαντηρων. 

s) Mang. ; O.r p -ouviràw οκ: oi yàg ἀντὶ πάντων παρὰ — 
lol; ἁγομένων αγά Q» ὀυνιτῶς x1 
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Tho5el ,, faber aeris et ferri^ est anima hominis volupteazzó 
4i, quae quasi in incude in varias extensiones  « 

ducitur. : 

34. Ehá φησιν, ὅτι »οὗτος ἦν σφυροκόπος gaAxm 
χαλκοῦ xoi σιδήρον. H (Gen. 4, 22.) Tov γὰρ σεσοβ; 
µένου περὶ τὰς f σωματικὰς ἡδονάὰς ἡ τὰς ἐχτὸς ὕλας 
φυχή καθ άπερ ἐπ ἄπμονος σφυρηλατάῖται, κατὰ τὸ 
τῶν ἐπιθυμιῶν μακρὰς καὶ διωλυγίους ἐκτᾶσεις έλαυνο 
uin. Τοὺς μέν 79 φιλοσωμάτους ἴδοις & ἂν ἀθὶ καὶ σεαν 
ταχοῦ Λίνα καὶ πάγας πρὸς τῶν ὧν ὀρέχονται θήραν τι 
θόντας, τοὺς ) αὖ φιλαργύρους xai φιλοδόξους τοι 

πορὶ ταῦτα οἴστρον καὶ ἵμορον éni τὰ πόρατα ης χο 
Φαλάττης ἀποστέλλοντας, καὶ ὥσπερ δωπύοις ταῖς &opí- 
σταις αὐτῶν ὀρόξοσιν ἐπισεωμένους τὰ πακταχόθεν, 
μέχρις & ἂν ὑπὸ βίας ἢ 7 σφόδρα τάσις a λαβοῦσα xai 
τοὺς ἕλκοντας ἆ αντεπισπωμένην nores καταβάλλῃ. 4η- 
μιουργοὶ δέ οἷσι πάντος οὗτοι πολέμου, παρ ὃ σίδηρο» 
καὶ χαλκὸν ἐργάδσθαι λέγονται, δὲ ὧν oi πόλεμοι (*] 
συνίστανται τὰς μὲν re μεγίστας καὶ ἀνδρῶν iio καὶ 
πόλθων κοινῇ διαφοράς οὗροι τις ἂν σκοπών» καὶ στᾶ-. 
λαι 7ογενημένας καὶ »» ὑπαρχούσας καὶ ἐσομένας αυ-- 
Sic ἢ evuopglac γυναικὸς εἴνεκα ἤ χρημάτων 7) συνόλως! 
ὅσα σώματος καὶ τῶν éxroc ἐστι πλεονεκτήματα. — ZIoi-. 
δείας δὲ καὶ ἀρετῆς χάριν, & τοῦ κρατίστου τῶν dy ἡμῖν 
αγαθά, διακοίας, ἐστίν, οὔτθ ξανικὸς οὔτε ἐμφύλιος πώ- | 
did κατέσχε mólapoc: εὐφηναῖα γὰρ φύσει ταῦτα, v9 w 
ὧν οὐνομία xa) ευστάθεια, καὶ ὅσα περικαλλόστατα eióy 
τῆς ψΨυχῆς ὀξυδερκοστάτοις 0, ὀμμασν, οὐχὶ τοῖς σώματος. 
ἀμυδροῖς Φοωραῖται — ταῦτα μὲν γὰρ τὰ ἐχτὸς ἔπιφα- | 
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μίας μόνον δρᾷ, o δὲ τῆς διανοίας ὀφθαλμὸς εἶσω προ- 
Bou» καὶ βαθύνας τὰ ἐν αὐτοῖς "σπλάγχνοις" éyxexgun- 
µνα κατεῖδα. Tivortas δὲ ei rogat ol 5 αἱ στάσοις 
σαι τοῖς ἀνθρώποις à aa) σχοδὸν rai μὲν. οὐδανός, ἀλλὰ 
np ye τῆς περὸς ἀλήθειαν σκι. Τὸν γὰρ δημιουργὸν 
liy πολεμιστηρέων ὅπλων χαλκοῦ xoi σιδήρου Θόβαλ 
Moy Σέλλας, τῆς σχιᾶς, ὠνόμασαν, ov λόγων τέχνωος, 

ul ὀνομάτων ὑσεερβάλλοντι κάλλαι φιλοσοφῶν: ὄρνω 
"up ὅ ὅτι πάς 7 Ῥαυτικὸς 4| ποζὸς στρατὸς τοὺς μογέστους 
µρεῖται αινδύνους & ὄνεχα σωματικῶν ἡλονῶν ἢ 4 χάριν «e- 
Mowrlog diy éxróc , ὧν οὐδὲν βέβαιον 5 5 πάγιον ὑπὸ τοῦ 
"vua οντος αἰῶνος μµαρτυρεῖται * — 

Πρ ἐπιπρλαέρις ἐξ ἑωντῶν Σδιαῤῥρούσομρ * Gomes 5 

Thobeli soror est Noema i. e. pinguedo, qua repleti qui sunt, 
tnsoJescunt. 

35. Tov δὲ Θοόβελ ἁδαλφῆν εἶναί φησι Ἰγουμάν 
(Gen. 4, 22), ἦν ἁρμρεία πι órqg ἀκολοωθας γὰρ τοῖς 
Νπάθειαν σώματος xol as οἶπον ties μοταδιώκουσιν, 
(Tay τινὸς ὧν agsyovtes λάβωσι, πιαίεπῶθαι. Την δὲ 
τοιαύτην πιόχητα οὐκ itr, ἀλλ ἀσθόνειου E reyes τίθη- 
I, διδάσκει γὰρ ἀφίστασθα, Φοοῦ sip, 1j πρώτη xoi 
rtp ψυχής ἐσω δύχρµις. Ἀξμφευς δὲ ὁ — 
—* μείζον λέγων ovtoc: Ελπάνθη, ὁταχύνθη, indes 
Ἰθη, xai ἐγκατόμανρ Say τὰν ποιήσαντα αὐτόν, E 
ieládaro. aov σωτῆρος αντοῦ. αν (Dent. 93, 45. ) ' 
τως γαρ οὐκέτι μέμνηται τοῦ αἰωνίον, ois περὸς d ὃ 
Boc ἠνθηαβ΄ voy s qo» τὸν ψαιρὰν Θεόν. 4ιὁ καὶ 
m μαρινρᾶ «εροιφόπων nelautiy soi ἔναντι δό- 
5o, λάει γάρ: IM gig 9 καιρὸς - ονιῶν, 9 δὲ 
PuirLo 11. 



34 PHILONIS IUDAEI LIB. [L 214 

«αύριος ἐν ἡμῖν. (Nam. 14, 9.) '000 [*] oic μὲν o vy 
E τετήµηται : λόγος Φεῖος ἐνοικαῖ καὶ ἐμπθρυτατεῖ, o 
δὲ τῶν ἡδονών, ἐφήμερον καὶ κατεψευσµένην ἔχουσ. 
—* Οὗτοι μὲν οὖν ὑπὸ διαῥεούσης πιότητός 2 
καὶ τέρψεως ἐπὶ πλέον οἰδήσαντες xai negrvocO ὄντε 
dndóaymoov οἳ δὲ τῇ τροφούσῃ τὰς φιλαρότους yvy 
σοφέᾳ 'ειοινόμενοι βέβαιον καὶ ἄκράδαντον E ἴσχουσι δύ 
ναμιν; ἣν υπόδειγμα τὸ ὁλοκαυτούμενον à ἀπὸ παντὸς te 
ροῦ στέαρ. Aerei γὰρ Μωνὺσῆς * »IHày στέαρ τῷ xv: 

olo νόμιμον αἰώνιονί (Lev. 3, 16), ὡς τῆς κατὰ μὲ 
διάνοιαν πιότητος —— ἐπὶ 9εὸν καὶ οἴκειουμέ- 
νης αὐτῷ", διόπερ ἀποθανατίζεται, τῆς δὲ κατὰ τὸ σώ- 
μα καὶ τὰ ἐκτὸς ἀναφερομένης ἐπὶ τὸν ἀντίθεον καιρόν͵ 
δὲ Ov καὶ τάχιστα Ἑπαρήκμασεν". — | 

Abel quasi resuscitatus est Seth 1. e. potus, imago verbi di- 
vini, quo ὑτίφαία anima ad virtutem evehitur. (36. 37.) 

36. Περὶ μὲν οὖν τῶν -4άμεχ γυναικῶν τε xai Éxyo- 
»Qy ἱκανὼς οἶμαι δεδηλώσθαι. T^» δὲ ὥςπερ παλιγ- 
γενεσίαν '4βελ τοῦ δολοφονηθέντος σκέψωμεν. » Eyyo,'* 
gat, „Adon τὴν }ὐναῖνα αὐτοῦ Εὔαν, καὶ ὶ συ]λαβοῦσα 

ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐπωνόμασο τὸ ὄνομα αὐτοῦ T9 Ei 
ανέστησε γαρ µοι 0 Doc σπέρµα ἕτερον ἀντὶ 4βελ, ov 
ἀπέχτευε Καῑν.« (Gen. 4, 25.) zo ὁρμηνεύεται πο 
τισμός. Ὥσπορ οὖν τὰ κατὰ yy σπέρματα καὶ quia 
noriópeva αὔξεται xod βλαστᾶνει καὶ πρὸς καρπών 7ε- 
Ῥέσθις εὐτοκεῖ, στθρόµενα δὲ ἐπιῤῥοῆς ἄφαναθαται΄ οὗ- 
τως 7] ψυχή, καθ ἅπερ φαένοται, ὁ ὅταν νάµατι ποτίμῳ σο- 
φίας. ἄρδηται, βλαστάνει γὰρ καὶ ὀπιδίδωσι πρὸς τὸ ) βελ- 
τιον.. ΙΠοτισμὸς δὲ 0 μὲν ἐστι ποτίδοντος, ὃ δὲ αὖ πο- 
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τομένου. "H οὐκ ἂν εὔτοι τις τῶν αἰσθήσεων & ἑκάστην 
—X ἀπὸ πηγῆς τοῦ »οῦ ποτῤρσθαι, τὰς δυνάμεις κα- 
άπθρ ὀχετοὺς ἀναυρύνοντός το καὶ τοἰνοντος; Οὐδαίς 
[o εὐφρονῶν δίποι ἂν ἀφθαλμοὺς ὁ ορᾶν, ἀλλὰ νοῦν 

ὀφθ αλμῶν, οὐδ) dra ἀκούειν, ἀλλὰ δι dro» ἐκεῖνον, 
οὐδὲ μυκτῆρας ὀσφραδεσθαι, ἀλλά διὰ µυκτήρων τὸ 
ἡγεμονικό». 

31. 4ió xol ἐν Γενέσοι λόγεται' Hoy δὲ ἀνόβαι- 
γεν ἐν τῆς γῆς, xai inónite πᾶν τὸ πρόζωπον τῆς γῆς.“ 
(Gen. 2, 6.) "Enel γὰρ ὅλον τοῦ σώματος μέρος ἐξαί- 
geroy ἔνθιμεν 7] quais t0 πρόσωπον αἰσθησεσυω, 7 avi- 
ovaa ἂφ ἡγομονιιοῦ πηγη σχιζομένη πολλαχη, καθα- 
περ τινὰς ὑδροῤῥόας ἀναστείλασα μέχρι περοσώπον, δὲ 
αὐτῶν τὰς δυνάμεις áp ἕκαστον oye τῶν αἰσθητικῶν 
οργάνων. Οὕτως μέντοι καὶ o Θεοῦ λόχος [*] ποτίζαι 
τὰς ἀρετάς ἀρχἡ γὰρ καὶ πηγἡ καλὼν πράξεων οὕτοαί. 
4ηλοῖ δὲ 0 νομοθέτης φάσκων' »,1Τοταμὸς δὲ ἐιπορευύε- 
tas ἐξ ̓ Εδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον, ἐκεῖθεν ἀφορίζε- 
ται Big Ίέσσαρας ἀρχάς. (Gen. 2, 10.) Γενικαὶ μὲν 
γάρ εἶσιν ἀρεταὶ τέσσαρας φρόνησις, ἀνδρθία, σωφρο- 
σύνη, δικαιοσύνη. Τουτων δὲ ἡγομονὶς ἑκάστη xai βα- 
σιλές ἐστι, καὶ ὃ κτησάµενος αὐτὰς ἄρχων καὶ βασιλεὺς 
εὐθέως, καὶ ἂν μηδεμιᾶς vis svrogg. Τὸ yog ἀφορί- 
bros Big τέσσαρας ἀρχᾶς...... οὐθ' ἡ διάστασις, 
αλ ager] ηγομονίαν ἐμφαῦναι xoi — Αὗται δὲ 
παθάτεερ ἐχ uias — ἐκποφύκασι τοῦ θείου λόγον, ὃν 9 
εἰχάζθι ποταμῷ διὰ τὴν ἀένναον xai συνεχή φορὰν πο- 
μον λόγων καὶ δογμάτων, οἷς τὰς φιλοθέους τρέφδι 
καὶ συναύξει ψυχας. — " 
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Eod sonienia alta centinetur in wroeo Agarüs et igi 
HRebeccae. (88 - 48.) 

38. Ποῖαι δὲ ovre, xot ὀλίγων ἐπαγων — *& 
ποισύµενος ἀπὸ τῶν φύσει τὴν erue τοχνών. Ei;- 
άγει γὰρ τὴν ,,ἄγαρ πληροῦσαν -agxóy ὕδατος, xe 10 
παιδίον ποτίρουσαν΄- (Gen. 21, 19 ...). Toru γα) 
Φεραπανὶς Σάῤῥας, τῆς dud ἀρετῆς, καὶ "μέση παι- 

^ δοία φυσικώτατα. Ἐπειδὰν ουν αχφι τοῦ βάθους 
ἐλθοῦσα τῆς ἐπιστήμης, ἦν ὀνομάξαι φρέαρ, ἀρύσηται 

ὥσπερ eic ἄγγος τὴν ψυχῆν τὰ te δόγματα καὶ Dept. 
poto, α € µότοισιν, oic τέθραπταε, τούσους τρόφοιν τὸ 

παιδίον »ἀξιοῖ». Παιδίον δὲ καλεῖ τήν ἄρτι διδασκα- 
λέας ὀρογομένην Voy καὶ πρὸς τὸ pai» vuv τρόπον 
τινὰ Γογεννημένην, παρ ὃ καὶ ἀνδρωθεὶς ὃ πεοῖῖς pini 

σοφιστής, ὃν προραγορεύοι ,robómp/t &p ὃ γὰρ ὢ 
προθῆται ποφάλαιον, ὥσπερ δἱστούς, ἀφίησι. 

39. Ῥηβέκκα δὲ ουκότι προκοπαῖς, ἀλλά ταλθιότηι 
ποτίζουσα τὸν pov εὑρίσκεται — ITóc δέ, αὐτὸς δι- 
δάξοι o νόμος. »Ἡ γὰρ παρθένος, φησίν, pr xai 
τῇ ὄψοι σφοδρῶς' παρθένος Tv, ἀνῆρ οὐκ ἔγνω αὔτην. 
Καταβᾶσα δὲ dni τὴν πηγη» ἔπλησα τὴν viola», xal 
ἀνέβη. ΙΠροςέδραμο δὲ o παῖς δὲς συνάντησιν αὐτῇ καὶ 

sins: Πότισόν ue δῇ µικρὸν ὕδωρ in τῆς ὑδρίας σου. 
Ἡ δὲ siue] Tile, κύρι. Καὶ σπεύσασα καθεῖλο την 
ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς καὶ ἐπύτισεν αὐτόν, ἕως 
ἐπαύσατο πόνων, [3] καὶ as: Καὶ ταῖς καμήλοις σου 
ὑδρούσομαι, ἕως ἂν πᾶσαι nli. Καὶ ἀσπεύσατο, έξε- 
πένωσο en οδρίαν eic τὸ ποτιστήριο», καὶ δραμοῦσα ἐὺ 
τὸ φρέαρ ὑδρούσατο ταῖς χαµήλοις.« (Gen. 24, 16 - 20) 
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16 οὐκ ἂν θαυμάσαια τὴν negl násta ἀλρέβειαν τοῦ yo- 
μοθετου; ΠΠαρθένον aine τὴν Ῥοβέκκον, καὶ πόνυ κα- 
kp παρθένον, ὅτι epus xai ἄδολος xol ἀμίαντος 7 
δρετῆς qois, xal μόνη τῶν ἐκ γονύσαι καλή 18 καὶ ἀγα- 

’ 

$5. ep de καὶ τὸ Στωϊκόν ἑβλάστησα δύγμα , τὸ μό- 
yov εἶναι τὸ ναλόν ἄγαθόν. 

40. Ta» τοσσάρων ἀρετῶν ai [μέν] οὖσιν aei παρ- 
ὁδοι, ai δὲ ἐκ γυναικών εἰς παρθένους µετέβαλον, ex- 
περ Σάῤῥα, ἐξέλισεο γὰρ γἱνοσθαν τὰ }υναμοῖα΄’ (Gen. 
18, 11), ὁπότο ἄρχεται 70 οὔδαμμον γένος Γόου κυοφοράὸ, 
Ἰσαάκ, 4 δὲ ae) παρθένος, ὑπὸ ἄνδρός, ᾗ φησι, 
συνόλως οὐ γινώσκεται"' (Gen. 24, 16): «θνητών γὰρ 
πρὸς ἀλήθειαν οὐδενὶ τὴν ἁδιάφθορον φύσιῳ μιαίνουν 
ἐεῖται, ἀλλ ουδ ἥτις ἐστὶν θἰλειρινώς δἰδέναι. ἐὰν µέν- 
τοι καὶ Γνῶναι ὄννηθῇ, μισῶν καὶ προβοβληµένος οὗ 
παντα. «4 xai “Αθίαν φυσικῶς οὐσάγθε »μισουµένην““ 
(Gen. 29, 31): οὓς γὰρ τὰ φίλτρα τῶν κατὰ “Ραχήλ, 
"m aig», :300»àv énayeton, τούτους οὐκ ἀνόχεται ἡ η 
ἐπὸς τῶν παθών Ακία. Αιόπερ σκορακιζόµθναι μισοῦ- 
e avpip τῇ δὲ η η πρὺς τὸ Ταννηεὸν ἀλλοτρίωσις πρὸς 
90v οἰκείωσιν εἱργάσατο, παρ οὗ τὰ φρορήσεως παρα- 
ἁξαμένη σπέρματα ὡδύοι, xoi i ἀσεστέκται κολὰς xod ἀξίας 
ὑνοίας τοῦ Υεννήσαντος πατρός. - "Eà» οὖν καὶ σὺ μι- 
Ησαμέρη ἀείαν, ὦ ψυχή, θνητὰ a ἀποστραφῇς, ἐδ a avéy- 
χης ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν ἄφθαρτο», ὃς ὅλας ἐπομβρή- 
πι σοι τὰς τοῦ καλοῦ πηγάς. 

M. ,H δὲ “Ῥεβένκα xatifn,^ quoi», dni την πῃ” 
TP π]ῆσαι τὴν υδρείαν, «καὶ avid. * JIo0ev γὰρ τήν 
Μονήσεως διψώσαν διάνοια» δἰκός ἐστι πληρούσθαι 
πὴν απὀ σοφίάς Θεοῦ, τῆς ἀνελλιιοῦς πηγῆς, eic ἣν 
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κατιοῦσα ἀναβαύνοι κατὰ τὸ συγγενὲς σπουδαῖον μαδη- 
τοῦ; Τοὺς γὰρ am οἴήσρως χαύνου κατελθόντας ὃ ο age- 
E. ixebapevos xoi ὑπολαβὼν δι ουκλείας sic ὕψος αἴρει 
λόχος. Ov ἕνεκά µοι δοκεῖ καὶ ΕΜωῦσῃ" διαλέγεσθαε Ί 
» Bod, κατάβηξι, xai ἀνάβηθι (Exod. 32, 1T), ὡς 
παντός, TOU τὴν ἴδιον [*] ταπεινότητα µετροῦντος, ἐπι-- 
κυδοστέρου παρὰ τοῖς ̓ ἀληθείας αριταῖς {ενοµένου. IIa- 
θατετηρηµένως δὲ σφόδρα. Ἡ μὲν γὰρ "yag ἀσχὸν 
πρὸς τὴν υδρεία», “Ῥεβένκα δὲ ὑδρίαν à ἐπιφέρεται ὅτι τῇ 
μὲν τοῖς παιδούµασι καὶ "ἐγκυκλέοις ἐγχοβουούσῃ" δει 
καθάπερ τῶν "σωμάτων, τὼν αἰσθήσεων, ἀγγείων, 
ὀφθαλμῶν», ὥτων, πρὸς τὴν τῶν Φεωρημάτων αναληψιν 
— ἐκ γὰρ τοῦ πολλὰ μὲν ἰδεῖν, πολλῶν δὲ ἐπακοῦσαι 
περιγώεται͵ τοῖς φιλοµαθέσιν 7) ἐξ ἐπιστήμης ὠφέλεια —“ 
τῇ δὲ ἄκράτου σοφίας πεοπληρωμένῃ δερµατίνου μὲν oi- 
xov *r0 zagamay* οὐδανός, Ἔμαθε 190 ή ἀσωμάτων 
ἐρῶσα ὅλον ἀποδύθσθαι λογισμών τὸν ἀσκόν, τὸ σώμα, 
ὑδρίας δὲ αὐτὸ µόνον 8), 1 7j σύμβολόν ἐστιν ἀγγείου, τὸ 

πολύχουν, ύδατος τρόπο», ἠγαμονικὸν κεχωρηκότος ὅπερ 
εἴτο µήνιγγα, εἴτε καρδίαν εἶναι συντέτευχεν, ol περὶ ταν- 
τα δειοὸ φιλοσοφείσθωσαν. Ὑδρευσομένους οὖν ἀπο 

σοφίας, τῆς Φείας Uy , τὰς ἐπιστήμας ὃ φιλομαδῆς 
ἰδὼν ἐπιτρέχοι καὶ ὑπαντιάσας ἑχέτης γίνεται; ὅπως τὴν 
τοῦ μαθεῖν δίψαν ἀκέσηται. Ἡ δὲ τὸ πρεσβύτατο», 
TO» παιδευµάτων διδαχθεῖσα, τὸ ἀβάσχανον xài φιλό- 
δωρο», θὐθὺς ὀρέχει τὸ σοφίας νᾶμα καὶ ἐμπιαῖν ἀθρόου. 
παρακαλεῖ, μετὰ τοῦ καὶ κύριον ὀνομάζξευ τὸν οἰκέτην. 
Tovro δέ ἐστι τὸ δογματικώτατον, ὅτι 0 σοφὸς µόνον’ 

5) Mang. pro ὑδοίας - µόνον conlicit: ὑδρίαν δὲ ἐπιφέμεται ελ. 
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ἐλεύθερός το καὶ ἄρχων, καὶ ἂν µυρίους τοῦ σώματος 
ἔγη δεσπότας. 

42. Ὀρθότατα μέντοι, Φαμένου 11ότισό» με ui 
X00» vog", οὐκ ἀποκρύεται τὸν ἀκύλουθον τρόπο» 
»IHori, αλλα φησι »Hiís': τοῦτο μὲν 799 &nidepv- 
µένης τὸν Φεῖον qv πλοῦτον, ὃς ἅπασι τοῖς αξίοις xoi 
δυναμένοις χρῆσθαι προκᾶχυται , ἐκεῖνο δὲ ἐπαγγελλομέ- 
»ης διδάξει», οὐδὲν δὲ τῶν ἐξ ἐπαγγέλματος: οἴκεῖον ἀρε- 
τῇ. Τηχνικώτατον μέντοι χαρακτηρίρι τὴν τῆς διδα- 
σκούσης καὶ ὠφελούσης ὑφήγησυν' Σπθύσασα" γαρ, 
qnot, » adds TY ὑδρίαν ἐ ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς" ““ διὰ 
er τοῦ σπουδάσαι Tie πρὸς τὸ εὐεργατεῖν ἐμφανομένης 
Οξύτητος, *j ἀπὸ γνώμης συνίσταται, 3s ὑπερόριος éxta- 
τόξευται φθόνος, διὰ δὲ τοῦ καθελθῖν ἐπὶ τὸν βραχίονα 

αυτῆς πρὸς τὺν µανθάνοντα τοῦ διδάσκοντος ἐπικλοοὺς 
xoi προςεχοῦς οἴειώσεως. Ενήθεις γὰρ ὅσοι τῶν δι- 
δασκάλων µῆ πρὸς την τῶν γνωρίμων δύναμιν, αλλὰ πρὸς 
τὴν ἑαυτῶν ὑπερβάλλουσαν [*] ἕξιν ἐπιχειροῦαν ποιαῖ- 
σθαι τὰς ὑφηγήσεις, οὐκ εἰδότες, ὥς διδασκαλίας ἐπίδει--. 
Bic μακρῷ διενήνοχεν. O μὲν γαρ ἐπιδεινύμενος τῇ 
τῆς παρούσης ἔξεως οὐφορίᾳ καταχρώμενος, ἄνεμποδί- 
στως τὰ ἐν μακρῷ χρόνῳ πονηθένερ * olxoi*, καθάπερ 
Ἰθαφέων ἔργα 7] πλαστώ», sig τὸ ἐμφανὲς περοφδρει; τὸν 
παρὰ τῶν πολλῶν θΘηρώμενος ἔπαινον' o am διδάσκει» 
ἐπιχειρώῶ», ola τις largos ἄγαθός, οὐ πρὸς 10 τῆς τόχνης 
μέγεθος, ἀλλὰ πρὸς τὴν τοῦ δεραπευομένου δύναμιν 
αφορῶν, ovy ὅσα ἐκ τῆς ἐπιστήμης πεπόρικο — αμύθη- 
τα γαρ ταῦτά ye —, αλ} ὅσων τῷ κάµνοντι δεῖ, στοχα- 
ἵομενος τοῦ — προφέρων ἐπιδίδωσι. 

43. 4ιὸ καὶ Ἰδωύσης ἐν ἑτέρῳ φησί: »,4άνειο» δα-- 
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φοιεῖς τῷ χρῄζοντι, ὅσον Δᾷται, καθ ὃ Óffto;^ (Deut. 
15, 8), διὰ μὲν τοῦ δθυτέρου διδάσκων, ὅτι oO πάντα 
χαριστέα, ἀλλὰ τὰ οἴκεῖα τῇ τῶν δοοµένων χρθίᾳ. Τὸ 

γὰρ ἄγκυραν ἢ πλάτην ἢ πηδάλιον γεωπόνῳ, ἢ ἄροτρα 
xol Οηῦπάρνην πνβερνήτῃ, ἢ Άύραν μὲν ἰατρῷ, µουσικῷ 
δὲ τὰ κατὰ τὴν χθιρουργίαν δωρεῖσθαι ὀργᾶνα, καταγέ- 
λαστον" si us] καὶ Ono: μὲν πολντελῆ σιτία, πειρῶσι δὲ 
πολὺν ἄκρατον ἐπιφέρειν δεῖ, πρὸς ἐπίέδαιξιν εὐπορέας τα 
ἅμα καὶ µισανθρωπίας, χλεύην τὰς ἑταίρων ψυχὰς τι-' 
Φομένου.. 'Tó πόσον ἐν ταῖς χάρισιν αὐτῷ παρεἰλη- 
πται διὰ συμµετρίαν, πράγµατα ὠφελιμώτανο py γὰρ. 
ὅσα δύνασαι, φησὶ ὃ ὀρθὸς λόγος, χαρίζου, ἀλλ ὅσον 
ἱκανὺς 0 δεόµανός ἐστι δέξασθαι. — "H ovy ὁρᾷς, ὅτι xo) 
0 Θεὸς ovx ἀναλογοῦντας τῷ βεγέθει τῆς ανὐτὸῦ Λογιό- 
νητος χρησμοὺς ἀναφθέγγεται, πρὸς δὲ τὴν τῶν ὥφελη- 
Φησομένων as) δύναμιν; ἐπεὶ καὶ τέᾳ ἂν ἐχώρησε Θεοῦ 
λόγων ἐσχὺν τῶν ἁπάσης κρισσόνων ἀκοῆς; Ὁ ἀφυδέ- 
στατα δοκοῦσιν οἳ Μωὺσῇ λέγοχτος' ,,4άλήσον σὺ Tui, 
xal ux λαλδίω figóc ἡμᾶς O Deóc, µὴ ἀποθάνωριεν 
(Exod. 29, 19) —— ἔγνωσαν yàp , ὅτι οὐδὲν ἔχουσι αρ 

δαυτοῖς ἀξιόχροων ὄργανον Φεοῦ νομοθετοῦντος ἐκκλη- 
σίαν. Ονδὲ γάρ, ck πλοῦτον ἐπιδέκνυσθαι lovin aig 
τὸν ἑαντοῦ, χωρῆσαι ἄν, ἠπειρωθείσηφ καὶ θαλάττης, f$ 
σύμπασα 75: si μὴ νομίζοµον ὑοτῶν "καὶ" τῶν ἄλλων fv 
κόσµῳ φοφὰν κατὰ τοταγµένας Μαιρῶν πθριόδοσ», ἀλλὰ 
ps) συνοχώο γύοσθαι διὰ σπάνυν καὶ ἔνδειαν αὐτῶν, ἀλλ 
οὐχ ἔνεκα προµηθείας τῶν χρηζόντω», οὓς ἡ δυνεχἠς τῶν 
ὁμοίων δωρεών ἀπόλανσις βλάψοιν [*] μαλλον ἔμελλον *5 
ὠφαλήσειν'. — Aio τὰς πρώτας el χάριτας, πρὶν "χορθ- 
σθώτορ ἐξυβρίσαν" τοὺς λαχόντας, ἐπισχὼν xe ταµιεν- 
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σάμενος εἰσαῦθες ἑτέρας ἀντὶ ὀινίνων, καὶ τρέτας avr) 
τών δευτέρων, xal asi ríos avti παλαιοτέρων, τοτὲ μὲν 

δαφερόύσας, Toti δ᾽ αὖ xol τὰς αὐτὰς ἐπιδίδωσι. Τὸ 
γαρ γοννητὸν σὐδέποτο μὲν αμοιρεῖ T6» τοῦ 9οοῦ χαφί- 
Tov, énel πάντως ἂν διάφθαρτο᾽ φέροιν δὲ τὴν πτολλὴν 
xai ἄφθονον αὐτῶν ῥύμην ἀδυναταῖ. 41 βουλόρενος 
ὄνησιν ἡμᾶς ἔχεσ ὧν ἐπιδίδωσε, πρὸς τὴν τῶν λαµβα- 
»oyta» ἰσχὺν τὰ διδόµενα σταθμῶν. 

44. ᾿Επανετέον ὁὺν καὶ Ῥνβέκκαν, j τοῖς τοῦ πα- 
τρὸς ὁπομένη διατάγµασιν, ἀφ ὑψηλοτέρου χωρίου κα- 
θελοῦσα τὸ σοφίας ἀγγεῖον ἐπὶ τὸν βραχίονα, τὴν ὁδρίαν 
δη ορέγει τῷ µοθητῇῃ, ἃς ixavoc ἐκάός ἐστι δέξασθαὶι 
— * Μειὰ δὲ τῶν ἄλλων καὶ τὸ ἄφθονον αὖ- 

της κατατεέπληγµαι. Μοιρὸν yag αἰτηθεῖσα πόµα πο- 
le δίδωσε, ἕως ὅλην τὴν wy τοῦ µανθάνοντος ποτί- 
a Θεωρημάτων ἐπλήρωσεν. Asyet γάρ᾽ »ἐπότισον 
αὐτόν ἕως ἐπαύσατο nisoy' -— πρὸς φιλανθρωπία» δί- 
δαγμα Φαυμασιώταιο». Εὰν γάρ τις πλοιόνων yir 
τυγχάνῃ Agétos ὧν , ὀλίγα δὲ ὑπ αἰδοῦς προφιὼν ατῃ, 
µη τασθ à φησι μόνα παρέχωμεν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἤσυχα- 
ζόμενα Φἀιεῖνα, ὧν πρὸς ἀλήθοιαν ὀρδσής ἐστιν. E 
Ox ἀπιόχρη µόνον πρὸς τελδίαν ἀνάπανσιν τῷ γνωρίμῳ 
καταλαμβώεαι», ὅσα ἂν 0 διδάσκων ὑφηγῆται, & μὴ 
"ioogyévorto καὶ uynum: διόπερ ἐπιδδικνυμένη τὸ φιλό- 
δωρον, ὅτα αὐτὸν πληρῇ "ποτισμός, ὑπισχναῖται" καὶ 
ταῖς καμήλοις ὑδρεύσασθαι, ac συμβολικῶς µνήµας εἶναί 
φαμον. Μηρυκᾶται γὰρ τὸ lor τὴν τροφὴν ἐπιλεαῖ- 
»ov, καὶ ὅταν ὀκλάσαν δέξηται βαρύτατον φόρτον, μετὰ 
πο]λῆς ἄγαν εὐτονίας ἐγείραται κούφως. Οὕτως δὲ xoi 
ἡ ψνχἠ τοῦ φιλομαθοῦς, ὅταν ἐπιφορηθῇ τὸ τῶν Jso- 
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ρημάτων ἄχθος, ταπειροτέρα μὲν rheros διαναστᾶσα δὲ 
yérnósv ἐκ δὲ τῆς ἐπαναπολήσεως καὶ ὥσπερ ἐπιλεάν-- 
σεως τῆς πρὠτον καταβληθείσης τροφῆς πθριγίνεταε 
μγήµη τῶν Φεωρημάτων. ᾿Ιδοῦσα δὲ εὐπαράδεκτον ἆ ἀρε- 
τῆς τοῦ παιδὸς φύσιν ; ὅλην ἐξεκένωσε την ὑδρίαν eic τὸ 
ποτιστήριον, τουτέστι τήν τοῦ διδάσκοντας ἅπασαν ἐπι- 
evum εἰς τὴν Vra - τοῦ μανθάνοντος. Σοφισταὶ μὲν 
γὰρ υπὸ µισθαρνίας à ἅμα καὶ φδόνου τὰς TOY γνωρέμων 
αολούοντες φύσει», πολλὰ τί χρή λέγειν ἠσυχάξουσι, τα- 
μιθυύμενοι τὸν ἀργυρισμὸν ε εἰσαῦθις ἑαυτοῖς. 4φῦονον 
δὲ xoi δωρητικὸν a eger πράγμα, ὥς, τὸ λεγόμενο», χειρὲ 
καὶ nodi [*] καὶ πάσῃ δυνάμει μή Οχνεῖν ὠφελεῖν. Ὅσα 
οὖν ἠπίστατο, καθ αἄπερ stc δεξαμενὴν p TOU yvagiuov 
προχέουσα διάνοια», ἔρχεται πάλιν ἐπὶ τὸ υφρέαρ ἄντλη- 

σαι, ἐπὶ τὴν ἀένναον τοῦ Φεοῦ σοφίαν , ἵνα καὶ τὰ πα- 

rios ὀχυῤώσηται διὰ μνήμης, xai ἄλλων παινοτέρων ἐπι- 
στήµαις noucóg- ἀπερίγραφος γὰρ ὃ σοφίας Φεοῦ 
πλοῦτος καὶ νέα ἐπὶ παλαιοῖς ἐκφέρων βλαστήµατα, ὡς 
ἀνηβὼν δὲ xai Σἐπακμάξων" μηδέποτα λήγει. 4ιὸ xoà 
πάνυ εὐήθεις, ὅσοι πρὸς τὸ πέρας ἠστιος οὖν ἐπιστή- 

μης ἀφικέσθαι διενοήθησαν᾽ τὸ γὰρ ἐγγὺς εἶναι δόξαν 
μακρὰν ἄγαν τοῦ τέλους à αφέστηκε», ἐπδὶ τέλδιος τῶν re- 
γονότων ουδεὶς πρὸς ουδὲν μάθημα, αλλὰ τοσουτον ἐν- 
δε ὅσον xo⸗udp̃ »ήσειος παῖς ἄρτι τοῦ µανθάνειν à ἀρχό- 
μονος πρὸς τὸν ἤδη διὰ τὴν ἡλικίαν ἅμα καὶ τὴν τέχνην 

ὑφηγητήν. 
45. Ἔρευνητέον, δὲ τὴν αἰτίαν, δὲ $ ην τὸν ' μὲν παῖδα 

υἀπὸ τῆς πηγής", τάς τε καμήλους »ἀπὸ τοῦ «φρέατος"“ 
'ποτίζει. Μήποτε οὖν τὸ μὲν »άμα avrog 0 τὰς ἐπιστή- 
µας ἄρδων o ἱδρὸς λόγος, τὸ. δὲ φρέαρ συγγενὲς urn 
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c yop βύθια ἆ απέφη»εν Ίδη, ταῦθ' ὥσπερ ἐκ φθέατος δὲ 
ὑπομνήσεως ἄγεται. Τους μὲν οὖν τοιούτους τῆς περὶ 

την φύσιν αὐμοιρέας ἀποδεκτέον΄ δἱσὲ δ6 τινες τῶν ἄσκη- 
τῶν, oic kd ἐπὶ αρετῆν ἄγουσαν. 000» ' τραχείαν xoi ὃνς- 
αντ καὶ ὃὶ χαλοπὴν γομισθεῖσαν τὸ πρώτον, λεωφόρο» αν- 
δις ὃ τὰ πάντα δὐεργέτης ἀαπέδειξο Θεός, sig Γλνκύτητα 
τὸ πεικρὸν τοῦ πύνου µοταβαλώ». Ὃν δὲ τρόπον. μοτέ- 
fas, σημανοῦμεν. "Ore ἡμᾶς ἐκ τῆς Αἰγύπτρν, τῶν κα- 
τὰ τὸ caua παθών», ἐξήγαγε, τὴν »ὄρημον ἡδονῆς 
ἀτρατεὸν ὑδεύοντες, * Msóée ἐστρατοπεδενόμεθα χω- 
go, πότεµον μὲν ovx ἔχοντι 2ὅμα, πικρὸν δὲ σύμπαν 
(Exod. 15, 23 s) ὅτι γὰρ oí δὲ ὀφθαλμῶν καὶ GIG, 
ζαστρὸς av καὶ τῶν μετὰ «αστέρα τέρψεις ἔνανλοί TB 
ἦσαν καὶ σφόδρα ἐκήλουν ὁ ὑπηχοῦσαι.. "Ono: οὖν δεα- 
ποζεύγνυσθαι κατὰ τὸ παντελὲς ἐθέλοιμεν, ανθεἷλκον 

ἐλαυνόμεναι xai περιπλεκόµεναι καὶ λιπαρὼς χαταγοή- 
τεύουσαε, ὥστε πρὸς τὰς συνεχεῖς τιλασσείας αὐτῶν ἐν- 
δόντες πόνῳ μὲν ἠλλοτριούμοθα ὥς πικρῷ πάνυ καὶ δυς- 
κόλῳ, παἰωδρομαῖν δὲ εἰς Αἴγυπτον ἐβουλευόμεθα, τὸν 
ἄσελγους, xai axolagtov Ἐβίου" ὑπόδρομυν ' — si μὴ 
Sorro» ὃ σωτήρ οἶκτον λαβὼν καθάπερ ἤδυσμα ,,5vÀoy 
{λυμαϊνον" (ib. v. 25) &le τὴν ψυχή» ἐνέβαλε, φιλοπονίαν 
ἀντὶ μισοπονίας ἐργασάμενος" Ju γάρ, ἄτο Ónuiovgyoc 
Qv, ὅτι τῶν ὄντων οὐδενός, si μὴ προογένοιτο σφοδρὸς 
[*] & ἔρως, ἔνεοστι περιγονέσθαι. Ὅσα οὖν ἐπιπηδούουσιν 
άνθρωποι δίχα μὲν οἴκθιώσθως τῆς πρὸς αὐτὸ τὸ ἁρμότ- 
τον, τέλος ov λαμβάνει περοογενοµένης δὲ φιλίας καὶ 
τῆς προς τὸ ποθ ούμενον συντήξεως, ἄκρως κατορ- 

Sovras.. 
46. Αὕτη τροφὴ ψυχῆς ἀσκητικῆς, ἤδιστον ayri τει- 
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προῦ τὸ πονσῖν ὁπολαβᾶν, 5 ἧς οὐχ ὅπασι κοινωνησαι δέ- 

put, ἀλλ olg ὃ χρυσὸς µόσχος, τὸ ἰγυπτίων ἀφίδρυμα, 
τὸ copa, πυρωθὲν xai λοανὂ ἐν σπεαίραται xa ὕδατος" 
λέγαται γαρ ἐν ἱδραῖς βλοις, ὅτι ,λαβὼν Νξωυσῆς τὸν 
μόσχον νατέκανσθ πυρὲ ποὺ πατήλοον λοπτὸν xal ἔστιαι- 
ga» ἐπὶ τὸ ὕδωρ, καὶ ἐπότισε τοὺς viov? Ισραήλ (Exod. 
32, 20). 'O γὰρ quÀaperoc, ὑπὸ τῆς αὐγοέιδοῦς τοῦ 
καλοῦ φαντασίας πυρωθείέ, παταφλέγό, τὰς σωµαταιὰς 
ἠδονάς, εἶτα κατακόπτει καὶ ἐπιλεαίνου τῷ as). "διακρέτη”" 
λόγῳ χρώμενος, καὶ διδάσκδι $0» τρόπον τοῦτον, ὅτι τῶν . 
σωματικῶν ὄγαθῶν d ἐστιν vpisa, 5 κάλλος, - 3, $5 τῶν oi- 
σθήσεων ἀκρέβοια » η τὸ ὁλόκληρον μετὰ ἰσχύος xoà ῥώ- 
ne πρατορᾶς, ἀλλά 79 πάντα καὶ τῶν ἑπαράτων καὶ 
ἐξαγίστων dati κοινά, ὧν, εἴπερ ἦν ἀγαωθά, φαῦλος οὐδε- 
νὸς οὐδεὶς ἂν βοτάχοι. x utor uer, ei μαὶ ποαφτάπασι 
µοχθηρού, ἀλλ’ ἄνθρωπιοι ὄντος καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως 

τοῖς ἀστοίοις κεκοινωνηκότες, μετέχουσιν αστών». ων 
δὲ xoi τῶν δηρίων τὰ ἀτιασσότατα μᾶλλον τοῖς ἄγα- 

. Φοῖς τούτοις, si δή ὄγαθό πρὸς ἀλήθαιάν έστω, 5 οἱ 
λογικοὶ κάχρηνται. — Ti; γὰρ αν ἀθλητῆς περὸς ταύρου 
δύναμιν ἤ 5] ἐλέφαντος ἀλκὴν ἐξισωθεέη; Τίς δὲ av dgo- 
μεὺς 7906 σκύλακος ἢ λαγωδαρείου ποδώκριαν; Ὃ μὲν 
γὰρ ἀνθρώπων Οοξυδερχέστατος πρὸς δορκάδων 5 7 αετῶν 
ὄψιν ἄμβλυωπέστατος. Zixodis ya. je ἢ ὄσμαῖς πολλῷ 
τῷ πθριόντι τὰ ἄλλα πεκράτηκεν, Og καὶ ὄνος uiv, τὸ 
δοκοῦν ἐν ζύοις εἶναι 2ωθέστατο», κωφῆν ἀναποδοίξη 
τήν ἡμοτάραν à ἀποήν, ἐνθὼν eic ἐπίχρισο., xoxo» δὲ πθριτ- 
τὸν d ἀνθρώπῳ µιτῆρα µέρος δὲ ὑπορβολῆν τοῦ napi 
τὰς ὀσμάς τάχους , ἐξκνοῦνται γὰρ ἐπὶ µήκιστον, ὡς 
ὀφθαλμῶν ἁμιλλᾶσθαι φορᾷ. 
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4T. Kei xi δεῖ παρὶ ἑχάστον διφξιόντα μακρηγοραῖν; 
| 1o γὰρ τοῦτο παρὰ τοῖς δοπιµωτάτοις τῶν πάλαι lo- 
γίων ὡμολόγητον, οἳ τών μὸν αλύγων μητέρα τῆν quoi, 
reram δὲ μητρυιὰν [*] ἄρασαν οἶναι, τὴν κατὰ σώ- 
pare m ἀσθόνλιον, τὴν δὲ ὑπορβαλέουσαν dv ἅ απασιω 
yvy κατανοήσαστος. Εκκότως ουν πατήλοσα τὸν μό- 

σχον 9 ταχνίτης, φοντάσειν ai; µέρη διελώ», τὰ olg σώμα 
π]εονεκεοῖ πάντα, τοῦ πρὸς inim ἀπέδοιξον eyed o 
µακρᾶν ἀιθστώτα καὶ μηδὲν τῶν ἐφ ὕδατος σπαιρομέναν 
διαφέροντα. Acò xoi τὸν »αταλοσθέντα μοσχαν ini 

τὸ Song" λόγος φατήχοι σπαρῆνα,, o μηδὲν γνήσιαν 
ἀγαθοῦ φυτὸν ἐν VÀy φθαρτῇ ποτο δύνασθαι | βιαστά- 
vw» σύμβολον. Ὢρ yóg sic παταμοῦ (euo 7 Φαλάκ- 
τς καταβληθὲν σπέρμα. τὰς ilias οὐκ ἂν ἐπιδμξανο 
δυνάµαις ---- ὀμήχανον yup, si μὴ ῥίξαις ὥσπερ ἀγωέφαις 
ἀνροῦ. τινος γῆς μέρους eno λαβόμενο», Ἰδρυθῆναι ἢ 9 
ἔρνος ἄναβλαστῆσαι, καὶ οὐ D περιμηκέστατο», ἀλλά τι 
χαμα]ζηλο», 3j η μαρποῦς xaJ ώρας τὰς ἐνησίους ἐνογκοῖν, 

φεέροι γὰρ τοὺς σπερματκοὺς ἅπαντας τόνους 7 τοῦ 
ὕδατος scolis, «ei βίαιος προεκλύσασα φορά —- τὰν 
αὐτὸν τρόπον, ὅσα TOU τῆς vꝛxij⸗ ὀγ]οίον ἀῤγοταί το 
καὶ ᾧδεται πλεομεκνήµασα, noi worries φῥαίρετον, 
τῆς σωματικής οὐσίας «ei ῥεούσης. — Hoc γὰρ »όσος wi 
[heec καὶ παντολεῖς &xeylvorto φθοραί, οἱ μή συνεχής 
m λόγων Θοωμητῶν [ὡς θαυμάτων ἀπάντλησις; Τοῦ- 
τοις οὖν aot» "ἀδιο' E Ἡπροφάντης τὴν διάνοιαν 5 ἡμῶν 
τῷ κακαφλέξαι τὰς ᾖδανάς, τῷ T0 σύστημα τῶν σωµοτι- 
κών ἀγαθών sig λεπτὸν καὶ ἀνωφαλῇ χοῦν “καταλέσαν- 
τας” ἀναλῦσαι, τῷ ὑπολαβαῖν, ὅτι ἐξ οὐδονὸς αὐτῶν 
ἐβλάδτησέ ποτο xol ἤνώησο τὸ πρὸς ἀλήθειαν κα- 
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Aóv, ὥρπαρ ovx ἐκ σπερμᾶτων, ἃ σπδίρεαι καθ 
ὕδατος. 

48. Ταῦροι δὲ xoi κριοὲ καὶ τράγοι , οὓς -«Αἴγυπτος 
διά τιµῆς ἔχει καὶ ὅσα ἄλλα φθαρτής ὕλης ̓ ἀφιδρύμα- 
τα ἀκοῇ µόνον νοµίζονται Φεού, πρὸς ἀλήθειαν οὐκ ὂν- 
τες, ψουδόµενοι πάντες. «παλαῖς γὰρ ἔτι ταῖς τῶν νέων 
φυχαῖς oi τραγῳδίαν τὸν βίον ἐρώντων τόφων νομίζον- 
τος, κεκιῤδηλουµένους χαρακτῆρας ἐναπομάττοντες *, 
διακόνοις à ακοαῖς χθώμενοι ͵ ὧν μνθικὸν λῆρο» καταχέαγ- 
τος καὶ μέχρι διανοίας αὐτὸν ἐντήξαντες Φεοπιλαστεῦν 
τοὺς τὰ φρονήματα ἄνδρας. μὲν μηδέποτο yivouévove, à an 
[δὲ] Φηλυδρίας ὃ ὄντας, ἠνάγκασαν. Ὅ γοῦν μόσχος ovx 
ἐξ o ἅπαντος τοῦ poyeuxbiov κόσμου κατασχουάφαται, αλλά 

ix τῶν ὀωτίων [1] αὐτὸ µόνον, διδάσκοντος 7 ἡμᾶς TOV 
νοµοθέτου , ὅτι χερόκµητος οὐδοίς ἐστι ὄψει καὶ πρὸ; 
ἀλήδειαν δεύς, ἀλλ ἀκοῇ καὶ τῷ »ομίδοσθαι, χαὶ ἀποῖ 

μέντοι γυναικός, οὐκ t ἀνδρός ἐκνανευρισμένης γὰρ ἔργα 
xoi ἐχτεῦηλυμένης τῷ ὄντι ψυχής τοὺς τοιούτους —2 
περιδέχασ-δαι. Τὸ δὲ πρὸς ἀλήθειαν ὃν ου δὲ orav 
µόνο», ἀλλά τοῖς διανοίας ὃ ὄμμασιν ἐκ τῶν κατὰ τὸν xo-. 
σμον δυνάμεων xai ἐκ τῆς [τῶν αστέρων] φορᾶς κατανο- 
εἴσθαί το καὶ γνωρΏοσθαι συµβέρηκε. 4ιόπερ ἐν oy 
— λέγεται ἐκ προζώπου τοῦ Φοοῦ᾽ μ15στε, ἴδετὴ 

ὅτι ἐγώ suut (Deut. 32, 29) τοῦ Όντως ὄντος ἐναργείᾳ 

κατάχρησις δέ ἐστιν, dp ἑκάστην αὐτοῦ τῶν δυνά 

*) Mang. verba sic legi vult: τραγωφίαν τὸν βίον vonitovtec x 
καὶ ἐρώτων τοὺς κεκιβδηλευμένονς χοβακτεῆρας ἐναπομάιτονται κτλ. 
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ἀναφερομένον. Καὶ γὰρ νῦν oU φησιν » ete ἐμέ-. — 
ἀμήχανον γαρ τὸν κατὰ τὸ sivo, θεὸν à υπὸ γονέσεως τὸ 
παράπαν κατανοητικόν —,; αλλ ὅτι ἐγώ εἶμι, Were", 

τουτέστι, τὴν ἐμή ὑπαρξον Φεάσασθα' ἀνθρώπου Τὰρ 
Bagni λογισμῳ, μέχρι τοῦ καταμαθεῖν, ὅτι ἔστι τι καὶ 
ὑπάρχει τὸ τῶν ὅλων αἴτιον ; προελθεῖν' πθραιτέρω δὲ 

cosa τρέπεσθαι, ὥς tegi οὐσίας 2 ποιότητος 
ζπεῖν, ; ὠγυγιός τις ἠλνθιότης. Ουδὲ 730 Μωύση τῷ 
πανσόφῳ κατένευσεν o θεὸς τούτό y8, καΐτοι 75 μυρίας 

ποιησαμένῳ δεήσεις, ἀλλὰ χρησμὸς ἐξόπεσον αὐτῷ, OTi 
τα μὲν ὀπίσω Φεάσῃ, τὰ LÀ ngócumroy οὖν eyes 
(Exod. 33, 23). Tovro δὲ ἦν. riy 0ga μοτά τὸν 
2s0y τῷ πουλια, κατάληπτα, αὐτὸς δὲ μόνος ἀκατά- 
ληπτος' ἀκατάληπτος δὲ ἐκ τῆς ἄντικρυς zai κατ BU- 
θυωρέαν προεβολῆς ---- διὰ γὰρ ταύτης οἷος ἦν ἑρμηνεύε- 
ται ἂν —, dx δὲ τῶν ὁπομένων καὶ ἀπολούθων Óvya- 
pea αὗται γὰρ οὐ τὴν οὐσίαν, τὴν δὲ ὕπαρξιν ἐκ τῶν 
πτοτοΊουμόνων αὐτοῖς παριστᾶσι. 

15 Abele autem Seth differt in eo, quod ille mortule relin- 
quens ad meliorem naturam commigrat, hic contra hu- 
manum. genus non deserit, sed semen virtutis et sapien- 
tiae. humanae fit in. Mose summum fastigium nactae. 
(49 - 54.) 

9. Γεννήσας τοένυν ὁ »οῦο ἀρχὴν σπουδαίας διά.. 
ai gerit Tio πρῶτον τρόπον toͤ⸗ Σή9, τὸν που 
τεανεθνξται xaX καὶ Οσίαν v&cvetay. Φησὶ γάρ 
Εξανέστησέ µοι ὁ Θεὸς σπέῤµα ἕτερον ἀντὶ -4βελ, 0v 
πέκτεινο Κάῑν- (Gen. 4, 25): ἐξητασμένως γὰρ xal πθ- 
Troc εἴρηται τὸ μηδὲν τῶν θείων ameguaro» χαμαὶ 



48 PHILONIS IUDAEI LIB. —[L259] 
πἰπτειν, ἅπαντα δὲ eig *«0* e ἄνω χωρεῖν ὁ ἀπὸ τῶν στβρι- 
gelu» ἐξανισχάμονα.. Τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν θνητών κα- 
ταβαλλόμενα σπέρµατα αρὸς ζώων [*] * q φυσῶν γένοσιν 
oU πάντα τολρσιουργαῖσαν — ἀγαπητὸν δέ, eb us τὰ 
φύθιρόµενα πλθίω τῶν διαµογόντων ἐστί — , σπείρα, ài 
9 θοὺς & φυχοᾶς ἀπθλὲς ουδέν, all οὕτφς καΐρια xoà 
τέλεια, ὡς ενθὺς ἐπιφέρεσθαι ex» τῶν ἰδίων — 
πληθὺν ἕκαστον. 

50. Toy δὲ 2d σπέρμα ἕτερον sino» ἀναβλαστῆ- 
σαι, ὁποτέρον ἕτορον ov Δθδήλωκεν. "pé y8 tov dolo 
φονηθέντος "Ael, vj " TOU ατθέναντος Καὶν; ἆλλα —RR 

ἑκατέρον διαφέροι τὸ γέννημα" τοῦ uiv Κάῑν ὡς ἐχδρά, 
δίψα γαρ ἀροτῆς αὐτομολούσῃ κακίᾳ πολθμιώκασον΄ τοῦ 
δὲ 4βελ ὡς φίλον xo) συγγδνές, Ἕτερον γάρ, ov ud 
ἀλλότριον, τὸ ἄρτι ἀρχόμενον τοῦ τολείον, καὶ τὸ nex 
7όνοσιν τοῦ πρὸς τὸ ἀγέννητον. ^ia o9 0 μὲν "Apa 
τὸ θνητὸν ἀπολιπὼν pos τὴν ἄμρόω φύσιν μεταναστῶς 
οἴχεται, 0 δὲ Zm59 ats σπέρμα ὢν ἀνθρωπίνης o ἄρετης 
ουδέποτε Τὸ ἀνθρώπων ἀπιολθίψει yévos, ἀλλὰ πρῶτον 
μὲν παραύξησιν a yos δεκαδος, ἀριθμοῦ τελείον, λήψεται 
καθ zw ὁ δίκαιος Nõs —A δευτέραν δὲ καὶ 
— τὴν ὑπὸ τοῦ v ππαρδὰς αὐτοῦ Σημ, ἑτέραν dexoóe 
τελουτῶσαν, ᾗς Αβραάμ 9 πιστὸς ἐιώνυμος ' τρέτην δὲ 
xal τελθωτέραν. δεκάδος ἁβδομάδα ἀπὸ τούτου uiro 
Μωυσή τοῦ πώτα σοφοῦ παρήκουσαν. Ἕρβδομος 7o 
ἀπὸ «Ἀβραάμ οὗτός ἐστιν, οὐχέτι κατὰ τὸν 8o τῶὼ 
ἁγίων κύκλον ola uas * ἀλώμονρς”, ἀλλ ὥσπερ 
ἱεροφάντης ἐν τοῖς ἀδύτοις ποιούµενος τὰς Diar gafas. 

51. Σκόπαι δὲ τὰς ve πρὸς βελτίωσυ ἀνιτόσεις τῆς 
ἁπλήστου καὶ oxogéciov τῶν καλῶν Wege, καὶ τῷ 
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ἀπίγραφον τοῦ Φουῦ πλοθτον, ὃς ἄλλοις ἀφγὰς τὰ 
pir deddgrras tile τὸ μὲν Τὰφ πέρας τῆς κατὰ 
A ἐ ἐπιστήμης ἀρχὴ τοῦ διμαίσυ χέγονε Noa: τὴν δὲ 
Μύτου τελδίωσι» Αβραὰμ ἄρχεταν παιδεύεσθαι’ J δὲ 
— τοῦδε σοφία Μωνσόως ἐστὶν à ἄσχησις 3 πρώτη. 
Tw δὲ αμωσμένου καὶ κλιθέντος ὑπὸ vri ἀσθενίας 
fit αἱ δύο Φυγακέρος, βουλή καὶ συγκατάθοσις, i τοῦ 

v, τοῦ πεατρὸς αὐτῶν, ἐθέλουσι παιδοποιεῖσθαι, pa- 
Opayau τῷ λέγονεε' 5 ESavásryaé μοι ὃ θεός.“ (Gen. 
9,324) Ὅ γὰρ éxsivo τὸ 0», τοῦτ αὐταῖς φασι τὸν 
py πθρυτοιεῖσθ o4 δύνασό αι, μοθνούσης xol παραφό- 

» ψυχής δόγμα θἰρηγούμεναι᾽ . ήφοντος μὲν ἔργον 
Ἰισμου, καὶ τὸν Φεὸν ὁμολογαν ποιητήν xoi πατέρα 
x παντός, πέπτοντος δὲ ὑπὸ μέθης καὶ παροινίας, 
πτὸν ἑκάστον τῶν ἀνθρωποίων πραγμάτων εἶναι δη- 
ουργό». Πρότορον οὖν ei κακρὶ 7Υῶμαι sic ὁμιλίαν 
» ἀφένονταν. TQ πατρὶ, πρὲν ἐπιφορῆσαι τὸν ἀφροσύ- 
€ πολὺν ἄκρατον καὶ iu σννοτὸν ἦν ἐν αὐτῷ κατα- 
σαι’ ο Ρ] γαρ , ὅτι μἐπότισαν τὸν πατέρα 

*. ὥς, ὁπύτθ pm ποτέζουσι»» ὑπὰ νήφοντος οὔ- 

ποτθ Mesa σπορὰν ἄνγομον, Oter δὲ ὑπεοβοβρογμέ- 
; ; κραμταλῷ, ανοφορήσουσε καὶ ἐπιμέμπτοις μὲν ὡδίσι», 
αράτοις δὲ ταῖς γοναῖς ἀρήσονται. 
52. dio καὶ Μωὺσῆς τὴν ἀσαβη καὶ ἄναγνον αὐτοῦ 

0px» συλλόγου «Οπίου παντὸς ἀποχοίνισε. έγοι 
QU »μμωῖται καὶ Μωαβίται οὐκ εἰρολεύύονται eic 
—* xvplov'* (Deut. 23, 3) οὗτοι dd εἶσιν ὄγγονοι 
' Aun Ὀνγατέρω», ὑπολαβόντος, ἐξ. αἰσθήσεων καὶ 
» ἀῤῥενός : τε χαὲ sos, ὥσπερ ὁ ὑπὸ πατρὀς καὶ µητρός, 
τα γεννᾶσθρι, τοῦτο πρὸς ἀλήθειαν — 
HILO II. 
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ὑποιληφότος. Ἡμεῖς μόντοι , καὶ ἐαν δεξώμεθα 

. TW» τροπήν ταντη», καὶ ὥρπερ 4 éx κλύδωνος ἀνανηξ 
νοι λαβώμοθα µετανοίας, ἐχυροῦ καὶ σωτηρίου πρ 
τος, καὶ μὴ πρότερον μοθώμρθα, ἢ η καλά τὸ σεαντελὲξ 
κυμαῖνον πέλαγος, τήν φορὰν τῆς τροπῆς, διεκὶ ὕ 
Ka. Li καὶ Ραχήλ πρότερον αἰτησαμένη τὸν νοῦν ax 
τιον TOU ποιαῖν ἔκγονα xol ἀπούσαδα » M3 ati 

ἐγώ Bui ;"* (Gen. 30, 2) προςέσχθ τ τῷ λεχθέντι 
μαθοῦσα παλιῳδίαν t Ἱερωτάτην ἐποίησε᾽ γέγραπται 
“Ραχήλ πεαλινῳδία, Φφοφιλῆς οὐχή' Noos dito μοι, 
Φεὸς υἱὸν ἕτερον"" (Gen. 30, 24), ἢν οὐδενὶ τῶν agp 
νων ἔξεστι ποιήσασθαι τῆν ἴδιον ἡδονήν αὐτὸ µόνον 18 
Θηρωμένων, τὰ δὲ ἄλλα πλατὺν γέλωτα καὶ χλεύη» n 
μιζόντων. 

. 53. Χορηγὸς δέ — τούτου τοῦ δόγματος o 0 " 

δερ ατένου "He συγγενῆ» Αὐνών' υ1νοὺς" γάρ, φη 
„oinos, ὅτι οὖκ αὐτῷ ἔσται τὸ σπόρµα, ὅταν elc πρὸ 
τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ, ἐξάόχει τοῦτο ἐπὶ τὴν κ 
(Gen. 38, 9.) Φιλαυτίας xal φιληδονίας ὑπορρήμ 
τοὺς üpovc. Ovx ἂν εὔποιμ ἄν αὐτῷ: Ei τὸ ἴδιον πο 
ορέξεις λυσιτολός» πανθ ὅσα ἄριστα καταλόσαις, ἐαν µη 
δὲν ἐξ αὐτῶν ὠφθλῆσαι; τιμήν γονέων, ἐπιμέλειαν yv 

ναικός, rail ἀγωγάς, χρήσεις ἀμάμπτους οἰκοτῶν, ἐν 
τροπὴν οἰχέας, πόλεως προστασίαν, βοβαίωσι yoga 
φυλακὴν ἐθών, τὴν πρὸς προσῤυτέρους αἰδῶ, τὴν πρὸ 
τοὺς ταγαλουτηκότας οὐφημία», τὴν πρὸς τοὺς -ζῶνταν aoi 
ρωνίαν, τὴν πρὸς τὸ Φ9εῖον ἐν λόγοις καὶ ἔργοις guit 
Buor; Ἀνατρέποις 7ὰρ καὶ éxyeis πάντα rovro, σπθίρ 
σθαντῷ aai τυθηνούμενος τὴν [*] γάστριν καὶ ἀχόλαστθ 
καὶ αρχήν κακών ἁπάντων ἡδονήν. . 
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— $4. Mg e ἐξαναστὰς ó ἱαροὺς . xal Φοραπουτής 
Kv μόνου καλοῦ Φινδές (Num. 25, 31), ὃ τῶν. σωμα- 
ών Tropic xai. ῥημότων δίοπος, ὡς μηδὲν αὐτῶν δα- 
Μριάρον — — ὁρμηνούοται γὰρ στ όματος 
μμός᾽ — laf τὸν -σειροµάστην, τουτέστι μαστούσας 
e ἀναδητήσας τὴν τῶν ὄντων φύσιν καὶ ὁ μηδὸν σομνότε - 
p ἀρετῆς ἀνευρών » Χατθχέντει xai  ἀνήροι τῷ λόγῳ τὴν 
µσάρετον καὶ φιλήδονον 7ένοσο, xoi τοὺς τόπους, ἐξ ὧν 
ἠάστησαν αἱ παράσηµοι καὶ παράκοτεοι χλιδαί το καὶ 
eyes. Ὃ γὰρ Ῥόμος φησό», ὅτι δια τῆς μήτρας 
Ἀκέντησα τῆν {υναΐνα. * Οὗτως οὖν καταπανύσας. μὲν 
ἵν ἐν αὐτῷ στάσι καὶ τὴν ἐδίαν a ἀποστραφεὶς Ἰδονή, 
λώσας τὸν Φεοῦ τοῦ πρώτου καὶ µόνου ζῆλον, ἄθλων 
is μογέστοιρ δυσὲ τετέµηται καὶ κατάστεσεται, αἰρήνῃ 
ü ispto uv τῇ μέν, on ἀδελφόν ἐστιν εἰρήνῃ καὶ ὄνο- 
t καὶ Ξργον. Την γὰρ ἱθρωμένην διάνοιαν ̓ διτουργὸν 
ü Φαραπουτρίδα οὖσαν αὐτοῦ πάνθ' olg 0 δεσπότης 
ipei πράττειν ἀνάγκη' χαίρει δὲ εὐνομίας καὶ evcra- 
lag βεβαιώσον, πολέμων. δὲ xoi [στάσεων] o ἀφατροπῇ, 
xi τῶν µόνων, οὓς at πόλεις ποιοῦνται πρὸς ἀλλήλας, 
la καὶ τών κατὰ ψυχή» — μείζονος δέ eui οὗτοι καὶ 
ἠεπώτθροι, ἄτο καὶ τὸ «Φειότερον ᾿ τῶν ἐν ἡμῖν λογι- 
ὧν αἰκιξόμενοι, τῶν μὲν ὅπλων ἄχρι τῆς σωμάτων 
ὶ χρημάτων ζημίας προδρχοµένω», vri δὲ v υγιαίνον- 
y µηδέπεοτε ῥλάψαι δυναμένων. 4ιόπερ ὀρθῶς α ἂν αἳ 
leic ἐποέησαν , πρὶν ὅπλα καὶ μηχανήματα ἀντθπιφέ- 
y ἀλλήλαις ἐπ . ἀνδραποδισμῷ καὶ ἀναστάσει παντθ- 
; τῶν πολιτὠν ἕχαστον ἀναπείσασαι, τήν ἐν 6 ἑαυτῷ ue- 

ἷην xoi πολλῆν καὶ συνοχή στάσιν κατο]ψ]γήσ[ασθαι]' 
τη μὲν γὰρ πολέμων, εἰ δεῖ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν, ἀπάν- 

D 2 



52 PHIL.IUD. LIB. DE POST. CAIMI. [I2 

των ἀρχέτυπόν έστω, 3c ἀναιραθαίσης οὐδὲ oi κατὰ , 
μησιω δει σιφιστάµεναι γανήσονται. Βαθσίας δὲ αἱρή 
χρῖσυ xol ἀπόλαυσιν σχήσοι τὸ ἀνθρώπων γόνος $ 

νόμου φύσθως διδασαόµενο», ἀρετῆς, Θοὰν τομῶν à 
τουργίας αὐτοῦ παριέχοσύαι΄ mr yop — 

βίου µακραίωνος is. 



— — ο ταν ow Ἠἃις ιν 

ΡΕ 

GIGA N TIBUS. 

(Cf. Gen, 6, 1-4) 

[α, 262.] 
Paucitas iusti INoachi filiorumque etus ex adverso monstrat 

iniustorum.multitudinem ; neque ex iniusto gigmitur pro- 
les mascula, iusta, sed foeminea, iniusta. 

1. [*] Καὶ δὴ ἐγένετο, ἠνέκα ἤρξαντο οὗ ἄνθρω- 
toL πολλοὸ 7ψεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, xoi θυγατέρες ἐγοννή- 
}ησαν αὐτοῖς. « (Gen. 6; 1) "Abrov οἶμαι διαπορῆσαι, 
ha τί μετὰ τὴν IN O8 καὶ τῶν via» αὐτοῦ γένεσιν eic πο- 
υανθρωπίαν ἐπιδίδωσυν ἡ ἡμῶν τὸ Τένος. Αλ} ἴσως ov 
αλεπὸν ἀποδοῦναι τὴν αἰτίαν" ἀθὲ γὰρ ἐπειδὰν τὸ 
πάνιον gon, πάμπολυ τὸ ἑναντίον εὑρίσκοται. "Evog 
υον ευφυΐα τὴν περὶ µυρίους διαδεζινυσι» agita, καὶ τὰ 
εχνικὰ μέντοι καὶ ἐπιστημονικά καὶ ἀγαθά καὶ καλὰ 
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ὄντα ὀλέγα την τῶν ἀτέχνων καὶ ἀνοπιστημόνων xei ed 
xov καὶ συνόλως φαύλων ἄπεθιρον ὅσον πλην» ÉTEBO 4c 
σμένην ἀποφαύει. Ovy ορᾷς, ὅτι καὶ ἐν τῷ παντὲ ἥλιι 
sic ὢν τὸ μυρίον καὶ βαθὺ σκότος κατὰ γῆν παὲ καὶ 
δάλατταν αεχυµένον ἐπιλάμψας ἀνασκέδνησιν; Εἰκότάὰ 
οὖν καὶ ἤ τοῦ δικαίου INQe γέμεσις καὶ τῶν via» αυτό 
τοὺς ἀδίχους πολλοὺς διασυνίστησι' τῷ γὰρ ἐναντέῳ T 
ἐναντία πἐφυκέά πως μάλιστα propler ou. "461x07 d 
οὐδεὶς ἄῤῥενα, 7ενεὰν ἐν ψυχῇ σπείρει τὸ παράπα», αλλ, 
θΘηλυγονοῦσιν ἐκ φύσθως ἄνανδροι καὶ κατεαγότες xa 
«δηλυδρίαι τὰ φρονήματα, δένδρον οὐδὲν o αροτῆς, οὐ χα 
λοὺς xoi γενναίους ἐξ ἀνάγκης ὅδει tovc καρποὺς γενέ 
σθαι, πάντα à κακίας καὶ παθῶν, ὧν γυναικώδεις α 
βιάσται, φυτούσαντες. οὗ χάριν δυγατέρας ot ; ayOpo- 
ποι οὗτοι 7εννῆσαι λέγονται, vióy δὲ οὐδεὶς avtov. "E 
γὰρ 0 δίκαιος ἄῤῥονογονεῖ IN Nos, τέλθιον καὶ ὀρθὸν 4o- 
Jo» λαὶ ἄῤῥενα Όντως peru . Θηλυτόκος η κατὰ τοὺς 
πολλοὺς adio πάντως [*] ayaqodyerou: ἀμήχανον yop 
τὰ αὐτὰ πρὸς TO» ἐναντίων, ἀλλὰ ur τὰ ἐναντία cada 
γενέσθαι. | 

Angeli — animae per aérem volitantes. 

2:55 Ἰδόντος δὲ οἱ ὄγγολοι τοῦ Φεοῦ τὰς Φυγατόρας 

τῶν ἀνθρώπων, ὁ 0t, καλαί εἶσιν, ἔλαβον ἑαντοῖς yevaixus 
ἀπὸ πασών, ὧν ébeAdbowro.* (Gen. 6, 2) Ove ao. 
φιλόσοφοι δαίμονας j ayyéhovo M ωὐσῆς εἴω δεν ὀνομά- 
Dev ψυχαὶ δέ siot xara τὸν ἂδρα ποτόμεναι. Καὶ µη- 
δεὶς ὑπολάβῃ μῦθον alvo τὸ εἰφημένον" ἀνόγκη γὰρ ὅλον. 
δὲ ὅλων τὸν κόσμον ἐψυχῶσθαι, τῶν πρώτων καὶ στοι-. 
Χξιωδῶν μερῶν ἑκάστου τὰ οἰκεῖα καὶ πρόφφορα Quo. 
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έχοντος, γῆς μὲν τὰ χερσαῖα, Φαλάττης δὲ καὶ ποτα- 
τα ἔνυδρα, πυρὸς δὲ τἀ πυρίγονα — λόγος ài & Ae 

avia αρτὰ Μ ακεδονίαν μάλιστα 7έεσδαι — οὔρα- 
δὲ τοὺς ἄστέρας. Koi γὰρ οὗτοι ψυχαὶ ὅλαι δὲ 
ἀκήρατοί t8 καὶ δεῖαι, φαρ 0 xai κύκλῳ κινοῦνται, 

συγγενοστάτη»΄ νῷ κὐνησιν᾿ 2οὓς γὰρ ἕκαστος αὐτῶν 
αιφνέστατος. Ἔσιυν ουν ἄναγκαῖον καὶ τον ἄέρα 

Moy nenisgoc o ταῦτα δὲ ἡμῖν ἐστιν ἆ ἀόρατα, ó τί 
περ καὶ ἀντὸς οὐχ ὁρατὸς αἰσθήσει. MÀX οὐ παρ ὅσον 

ἀδύνατος ] ὄψις ψυχών φαντασιωθῆναι τύπους, διὰ 
τοῦτ ovx εἰσὶν ἐν à ἄέρι Ψψυχαί. καταλαμβάνεσθαι, δὲ av- 
τὰς ἀναγκαῖον ὑπὸ yov, ἵνα πρὸς τῶν ὁμοίων τὸ ὅμοιον 
Θεωρῆται. ᾿Επεὶ τέ φήσομεν; πἀνθ ὅσα χερσαῖα καὶ 
ἔνυδρα ovx ἀέρι καὶ πνεύματι (y; Τί 06, ovx αέρος xa- 
χωθέντος τὰ λοιμικὰ συνίστασθαι παθήµατα φιλεῖ, ὡς 
ἂν ατίου τῆς ψυχώσεως ἑκαστοις; Τί δὲ, ὅπότο ἀπήμων 
καὶ ἀβλαβης εἴη, ὃ οποῖον ἐν ταῖς βορείοις μάλιστα αὖραις 
εἰωφθ 7ἱνοσθαι, ov καδαρωτέρου σπώντα τοῦ πνεύµα- 

τος, πρὸς πλθίονα καὶ αταιοτέραν διαµονὴν ἐπιδίδω- 

cw; 4p οὖν εἰκός, δὲ ov τὰ ἄλλα, ὄνυδρά 18 xai χορ- 
σαῖα, ἐψύχωται ; ἔφημον οἶναι 7 7 ψυχών ἄμοιφεῖν; Τὸ 
ἐναντίον μὲν οὖν, εἶ καὶ τὰ ἄλλα πάντα ζώων à ἄγονα ἦν, 
µόνος eo ὤφειλο ζωοτοχῆσαι, τὰ ψυχῆς κατ ἐξαίρετον 
χάριν παρὰ τοῦ δημιουργοῦ σπέρματα λαβών. 

Duplez animarum illarum et angelorum genus est: alterum 
res terrestres sectans et hominibus mala inferens, altc- 
rum rebus divihis studens Deique benigni ministeria ex- 
sequens. (3. 4.) 

3. Tav οὖν ψυχών αἱ μὲν πρὸς σώματα κατέβησαν, 
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ei — e τῶν γῆς propi ἠξίωσάν ποτο cvyeveg 31 
γαι, ἀφιερωθείσαις xol τῆς τοῦ πατρὺς Φερασεδία 
πθριεχοµέναις ὑπηρέτισι / καὶ διακύνοις 0 δημιουργὸς sic 
9s χρῆσθαι πρὸς τῆν τῶν θνητῶν ἐπίστασιν' ἐχεξναε ἃ 
ὥσπερ sig ποταμὸν τὸ σῶμα παταβᾶσαι τότὲ μὲν ὅτει 
συρμοᾷ δίνης βιαιοτάτης ἅρπασθεῖσαι κατεπόθησα», το. 
τὲ δὲ πρὸς τὴν φορὰν ἄντισχεῖν δυνηθεῖσαι τὸ μὲν σερώ. 
τον ἀνενήξαντο, , εἶτα, ὅδεν ὠρμήδησαν, ἐχεῖσε πάλη 

ἀπέπτησαν. Αὗται μὲν ovy di Apvyal-to» ἄνωθέν στως 
φι]λοσοφησάντων, ἐξ ἄρχῆς ἄχρι τέλους μελετῶσαι τὸν 
μετὰ σωμάτων ἀποῦνήσκειν βίον, ἵνα τῆς ἀσωμάτου xoi 
ἀφδάρτου παρὰ τῷ ἆγεννητῳ καὶ ἀφθάρτῳ borne μετα- 
λάχωσιν᾿ ai δὲ καταποθεῖόαι , τῶν ἄλλων ἀνθρώπων 
ὅσου σοφίας ἠλόγησαν , ἐκδόντες ἀστάτοις xal τυχηροῖς 
πράγµασιν ἑαυτούς, ὧν ὁὺδὲν sig τὸ χράτιστον. τών ἐν 
ἡμῶν ψυχή» 5 »οῦν ; ἀναφέρεται, πάντα δὲ ἐπὶ τὸν συµ- 
φυᾶ νεκρὸν ἡμῶν, τὸ caua, 7] ἐπὶ τὰ ἀφυχότερα τούτον, | 
δόξαν λέγω xai χρήματα xai ἀρχὰς καὶ τιμᾶς καὶ Oct. 

ἄλλα ἀπὸ τῶν μὴ τθῦεαμένων τὰ πρὸς ἀλήδειαν καλά 
ἀπάτῃ ψευδοῦς δόξης ἀναπλάττεται 3 7 ζωγραφεῖται. 

4. ἵῬυχας ' οὖκ καὶ δαίμονας καὶ ἀγγέλους ὁ ὑνόματα | 

μὲν διαφέροντα, f» δὲ καὶ ταὐτὸν ὑποκείμενον διανοη- 
δείς, ay os βαρύτατον ἀποθήσῃ δεισιδαιµονίαν. Ὥς- 
περ δὲ ἀγαθοὺς δαίµονας καὶ κακοὺς Myovow et πολλοί 
καὶ ψυχὰς ὁμοίως, οὕτω καὶ ἀγγέλους τοὺς μὲν τῆς aya- 
9i προοφήσεως ἀξίους προσβουτάς τινας ἀνθρώπων 
πρὸς Θεὸν καὶ Φεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, ἀσύλους καὶ ἱδ- 

ροὺς δια τήν ἀνυπαίτιον καὶ ὁπαγκάλην ταύτην ὑπηροσίαν, 
τοὺς Ü ἔμπαλιν ἀνιέρους xoi, ἀναξίους τῆς προςρήσεως 
καὶ αὐτὸς ὑπολαμβάνων ovr ἁμαρτήσαι. . Μαρτυρεῖ δὲ 
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Ls τῷ λόγῳ tO παρὰ τῷ ὑμνογράφῳ εἰρημένον dy — 
X Ἐξαπέστειλεν bl; αὐτοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ, 
qu» xal ὁ ὄργὴν καὶ ὀλψυ, ἀποστολῆν δὲ ἀγγέλων πονη- 
po». (Ps. 11, 49.) Οὗτοί [*] εἰσιν oí πονηροί, οὗ τὸ 
ira ὄνομα ὑποδυόμενου,, τὰς μὲν ὀρ8 οῦ λόγου v- 
Ἱατέρας, ὀπιστήμας καὶ a ἀρετάς, ovx εἰδότες, τὰς δὲ Όνη- 
τὰς τῶν ἀνθρώπων θνητῶν ἀπογόνους, ἡδονάς, μετερ- 
1όμενοι, Υήσιον μὲν ουδὲν ἐπιφερομένας κάλλος, ὃ 0 δια- 
»ola μόνη Φεωρεῖται, νύθον δὲ εὐμορφίαν, ài ἦ ης ἤ αἲ- 
σῦησις, ἀπατᾶται. «4αμβάνουσι δὲ ov πάσας ἅπαντες 
τὰς «Φνγατέρας, ἆλλ' ἔνιοι θίας ἐκ µυρέων ὅσων ἐξελέ- 
ἔαντο δαντοῦς; οἳ μὲν τὰς δὲ ὄψεως, ἕτέροι δὲ τὰς δὲ 
ἀχρῆς, τὰς à ov διὰ γεύσεως καὶ  Ταστρὸς άλλοι, τινὲς 

δὲ τὰς μετὰ γαστέρα, πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ποῤῥωτάτω διφ- 
χισµένωκν ἀνελάβοντο, τὰς ποιχίλας ἐν ἑαυτοῖς τοίναντος 
ἐπιθυμίας' ποικέλαι γὰρ ἐξ ἀνάγκης ci ποικίλων ἤδο- 
νῶν αἱρέσοις, ἄλλων ᾠχθιωμένων ἄλλαις. 

„Bpiritus Dei** duplex: alter aPr, elementum sllud tertium; 
alter immortalis sapientia , quo Moses perfusus. (5. 6.) 

6. Ἐν δῇ toic τοιούτοις ἀμήχανον τὸ τοῦ Θεοῦ xa- 
ταμεῖναι καὶ διαιωνίσαι πνεύμα, oc δηλοῖ xal αὐτῦς ὁ 
οµοθέτής. ϱΕἶπεί γάρ, φησί, κύριος ó δούς Οὐ 
χαταμενεῖ τὸ πνεῦµά µου ἐν τοῖς ἀνθρώποις eic τὸν αἰῶ- 
va, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας." (Gen. 6, 8.) Mérn 
μὲν γὰρ ἔστιν 016, καταμόνθι δὲ οὐδ eic ἅπαν παρὰ τοῖς 
πολλοῖς ἡμῶν. Τίς γαρ. οὕτως ἄλογος ἢ " Gtpvy óc έστω, 
ὡς µηδέπστο ἔννοιαν τοῦ ἀρίστου μήθὶ Exe» µήτ ἅἄκων 
afe; Mila γὰρ καὶ τοῖς ἐξαγίστοις ἐπιποτᾶται πολ- 
λάχς αἰφνίδιος ἤ τοῦ καλοῦ φαντασία, συλλαβεϊν δὲ αὖ- 

΄ 

e 
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τὴν καὶ φυλάξαι παρ ἑαντοῖς ἀδυνατοῦσιν' οἴχεται γὰρ 
οὐθέως μεταναστᾶσᾶ » τοὺς προςεληλυθότας οἰκήτορας 
»όμον καὶ δύτην ἐκδεδιητημένους ἀποστραφεῖσα, τερὸς 
οὓς ovÜ ἂν mots quay, && usi τοῦ διθλέγξαι χάριν Tov; 

ἀντὶ καλὼν αἰσχρὰ αἱρουμένους. «44γοται δὲ Όεου 
"᾽ινθῦμα καθ ἕνα μὲν τρόπον ὃ éco» ag ἐπὶ γῆς, τρίτον 
στοιχεῖον ἐποχούμενον ύδατι, παρ ὃ φησι» ἐν τῇ κοσμο- 
ποᾶᾳ γεύμα Θεοῦ ἐπθφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος 
(Gen. 1, 2), ἐπειδήπερ ἐξαιρόμενος ὃ p κοῦφος ὢν 
ava Φέρεται, νδατι βάσει χφώμενος" xo i ἕτορον δὲ τρό- 
πον 7] ἀκήρατος ἐπιστήμη, ᾗ ης πᾶς 0 σοφὸς εἰχότως μετὲ- 

χει. «4ηλοῖ δὲ ἐπὶ τοῦ τῶν ἁγίων ἔργων δημιουργοῦ xoi 
τοχνίτου φάσκων, ὅτι »ἀνεκάλοσον ὁ 0 9εῦς τὸν Beoslem 
xai ἐνέπλησεν αντὸν πνεύματος θείου, σοφίας, συγέσεως, 

ἐπιστήμης, ἐπὶ παντὲ. ἔργῳ διανοεῖσθαιί (Exod. 31, 
1-3)' ὥστε τὸ vl ἐστι πνεῦμα Oeloy ὁρικῶς διὰ τῶν λε- 
χθέντων ὑπογράφεσθαι. 

6. Τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ Μωύσέως πυενμα , 0 ἐπὲ- 
φοέτησο τοῖς ἑβδομήμοντα πρεσῤυτέροις. » tov διενεγκεῖν 
ἑτέρων xai βελτιωθῆναι χάριν [3] οἷς οὐδὲ πρεσβυτέροις 
ἔνεστι }ενέσδαι πρὸς ἀλήθειαν, μὴ μεταλαβοῦσι TOV 
πανσόφου πνεύματος ἐκείνον. “4ψγεται Τάρ, ὅτι »,ἀφε- 
λῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἐπὶ goi, xoi ἐπιθήσω ἐπὶ 
τοὺς ἑβδομήκοντα προσῤυτέρους. s (Num. 41, 11.) 7a 
μὴ νοµίσῃς οὕτω τὴν ἀφαίροσῳ' κατὰ ἀποκοπῆν. xai δια- 
— γύεσθαι, ἀλλὰ olo γένους ay ἀπὸ πυρός, ὃ xoi 
ἂν µυρίας δᾷδας ἐξαψῃ, μένει pio OTLOUY ἑλαττωθὲν £ éy 
ὁμοίᾳ. Τοιαύτη τίς ἐστι καὶ τῆς ἐπιστήμης ἡ $4 φύσις' 
τοὺς yog φοιτητὰς xoi γγωρίμους ἀποφήνασα ἐμποίρους 
πάντας, κατ οὐδὲν µέρος ἐλαττοῦται, πολλακις δὲ καὶ 
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πρὸς τὸ apsioy ἐπιδίδωσιν, ὥςπερ φασὶ τὰς ἄπαντλον- 
µένας πηγάς, καὶ γὰρ ἐκθίνας λόγος ὄχδι τότο μᾶλλον 
λυκαίφοσθαι. -ἱ γὰρ συνεχεῖς πρὸς ἑτέρους ὁμιλίαι 
µελέτην καὶ ἀἄσκησιν ἐμποιοῦσαι ὁλόκληρον τελθιότητα 
ἐργαζονται. Εἰ μὲν οὖν τὸ ἔδιον αὐτοῦ Ἰδωνσέως πνεὺ- 
ua 5 τινος ἄλλου γαννητοῦ τοσούτῳ πλήθαι γνωρίμῳ 
ἔμελλε διανέµεσθαι, καὶ ἂν κατακερματισθὺν sic μοίρας 
τοσαύτας ἐμειοῦτο νῦν δὲ τὸ ἐπὶ αὐτῷ πνοῦμά ἐστι τὸ 
σοφό», τὸ Θεἴον, τὸ ἄτμητον, τὸ ἀδιαίρετον, τὸ ἀσταῖο», 
τὸ πάντη δι ὅλων ἐκποπληρωμένον, ὅπερ ὠφελοῦν οὐ 
βιάπτεται µεταδοθὲν ἑτέρῳ, οὐδ᾽ αὖ προςτεθὲν ἐλατ- 
τοῦται τὴν σύνοσιν καὶ ἐπιστήμην καὶ σοφίαν. 

Spiritus Dei immortalis ut in anima maneat fieri potest, ul 
permaneat, non; causa est ,,caro*', cuius malam par- 
tem fugiunt qui vere homines sunt, quam vero e vestigio 
sectantur sapientes falsi. (7 -9.) 

7. 4ιὸ 05 πνεύμα Φεῖον µόνειν μὲν δυνατὸν ἐν qyv- 
Zi, διαµένειν δὲ αδύνατον oc εἴπομεν. Καὶ vl Φαυμά- 
ζομεν; οὐδὲ γὰρ ἄλλου τὸ παράπαν οὐδενὸς ἐχυρὰ καὶ 
βέβαιος ἐγγίνεται κτῆσις, ἀντιῤῥθπόντων καὶ πρὸς ἑκάτε- 
ῥα ταλαντευόντων τῶν ἀνθρωπύων πραγµάτω», καὶ αλ- 
lots ἀλλοίας ἐνδεχομένων µεταβολάς. «Αἴτιον δὲ τῆς 
ἀνεπιστήμοσύνης µέγιστον 1j σὰρξ καὶ 3j πρὸς σάρκα oi- 
αθίωσις ' xai αὐτὸς dà ὁμολογεῖ φάακων, διὰ »τὸ εἶναι 
αὐτοὺς σάρκας. μὴ δύνασθαι τὸ Oslo» nvevua καταμεῖ- 
να. Καΐτοι καὶ γάμος, καὶ.παιδοτροφία, καὶ πορισμὸς 
τῶν ἀναγκαίων, ἀδοξία το μετὰ ἀχρηματίας, καὶ πραγµα- 
τεῖαι, ὧν αἳ μὲν ἴδιαι, αἳ δὲ κουναέ, xoi µυρία ἄλλα, πρὶν 
σοφίαν ἀνθῆσαι, κατθµάρανα.. -Ἀλλ οὐδὲν οὕτως ἐμ- 
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πόδιον πρὸς evene αὐτῆς, ὡς 7 σαρκῶν φύσις' αὕτη 
γὰρ καθ erre τις θεμέλιος ἀγγοίας καὶ ἁμαθίας πρώτος 
καὶ μέγιστος ὑποβέβληται» ᾧ τῶν δἰρημόων ἕκαστον 
ἀποικοδσμεῖται. W'oyal μὲν γὰρ ἄσαρκοι καὶ à ἀσώματοι 
ἐν τῷ τοῦ παντῦς Φἐάτρῳ διηµερεύουσαι ; Φεαμάτων καὸ 
ἀκουσμάτων $elo», [*] d» ἅπληστος sic ταύτας εἰρελή- 
ver E ἔρως, μηδενὸς πωλνσιεργοῦντος ἀπολαύουσεν' ὅσαε 
δὲ τὸν σαρκῶν φόρτο» ἀχθοφοροῦσι, ; βαρυνόμεναι καὶ 
πιδζόµοναι, eo μὲν βλέπειν eic τὰς οὐρανίους περιόδους 
ἀδυνατοῦσε, κάτω δὲ λκυσθαῖσαι τὸν αὐχένα βιαίως δἵ- 
xq» τοτραπόδων τῇ προθεῤβῥζωνται, 

ϐ. Παρ ὃ καὶ τὰς ἐκνόμους καὶ ἐκθέσμονο ὁμελίας 
T8 καὶ μέξεις ἐγνωκὼς ὃ 0 νομοθέτης ἀναιρεῖν, προοιμιά- 
bero⸗ τὸν τρόπον τοῦτον" "ανθρωπος ἄρθρωπος πρὸς 

πάντα οἰκεῖον σαρκὸς αὐτοῦ οὐ προςβλεύσεται ἄποκα- - 
λύψαι ἄσχημοσύνην" ἐγὼ κύριος.“ (Lev. 18, 6.) I 
ἂν τις προτρέψαιτο μᾶλλον σαρκὸς καὶ τῶν σαρκὸς oi- 
αθέων παταφρονεῖν,. $5 τοῦτον τὸν τρόπο»; Kairo ovx 
ἀποτρέποι μόνον, , ἀλλά καὶ moria anopalveres, ὅτι 0 

πρὸς ἀλήθειαν ἄνθρωπος οὐ προςελεύσεταί ποτθ ἑκὼν 
ταῖς φίλαις καὶ συγγενέσε σώματος ἡδοναῖς , ἁλλοτρίωσν 
δὲ τὴν πρὸς αὐτάς ae] μελετήσει τὸ μὲν οὖν μὴ ἁπαξ, 
ἀλλὰ dic irai ; öv hoomos ἄνθρωπος," σημεῖόν ἐστι 
TOU p τὸν &c σώματος καὶ ψυχής, ἀλλά τὸν ἀροτῇ X8- 
αβημένον δηλοῦσθαι. ̂  Ὅντως γὰρ 0 ἀληθινὸς οὗτός 
ἐστό, ὃν καὶ τῶν ἠαλαιῶν λύχνον τις µοσηµβρίας ἀφά- 
μενος πρὸς τοὺς πὺνθανομένουφ ἄνθρωπον ἔφη ζητεῖν. 
76 δὲ μὴ πρὸς πάντα oixeloy προςέρχεσθαν τῆς σαρκός, 
Ἔχει λόγον ἀναγκαῖον. Ἔνια γὰρ προφετέον, olov evta 
τὰ ἐπιτήδειά, οἷς ygupavos (jv ἀνόσως καὶ ὑγιεινῶς ὃν- 
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μησόμοθα᾽ τὰ δὲ ποριστὰ σκορακιστόον, o» e er de 
πτόµαναι ai ἐπιθυμίαι τὰ σπονδαῖα αἄντα ῥύμῃ µιᾷ κα- 
ταφλόγουσε — M πρὸς πάντα οὖν τὰ τῇ σαρκὸ φίλα οὗ 
ὑρέξεις ἀμεροθιῤόσθωσαν' ἠδονα), γὰρ el ἀπτίθασσοι 
πολλάκις, ὅταν xwusQ» τρόπων προςσοίνωσι», ἐξ ὑπο- 
στροφῆς ἀνίατα ἔδακον, exis τὴν ἀρετῆς φίλῳ» ὀλιγό- 
διαν σερὸ τών σώματος οὐκδίων ἀσπιαζόμενου τὸν πολὺν 
καὶ ἀνήρντον ὄχλαν ἀσπόνδων iy gà» xetzelsopav. Kay 
δὲ πού τις καιρὸς βιάζηται πλείω τῶν μετρίων καὶ ἑκανῶν 
λαμβάνεῳ, αὐτοὶ μη προνθρχόµοθα, λόγοι Τάρ' » 0v προς- 
&lsUG8tes OVTOS ἀποκαλύψαι ἀσχημοσύνηρ.“' 

9. Τί δὲ τοῦτό ἐστο, ober» ἄναπτυξα. ΗΠολλάκις - 

ov γανόμενοί τινες πορισταὶ τῶν χρημάτων ἄφθονον 
ἔσχον παριονσίαν᾿ Ἔτοροι δὲ δόξαν ovx ἐπιτηδεύσαντος 
ἐεαίνων δημοσέᾳ καὶ τιμών ἠξιώθησαν' τοῖς δὲ οὐδὲ ut- 
κρὰν ἐσχὸν δλτείσοισι μεγίστη πφουεγέετο οὐτονία. λέα- 
Φέεωσαν og πάντος οὗτοι μηδανὺ περορέρχεσθαι 9n 
τῶν αἱφημένω», τοῦτο δέ ἐστι, μὴ J'avuolur. αντὰ xai 
ἀποδέχοσθαι, πλέον τοῦ petglov, αρόοντας ἕκαστον αὖ- 
τῶν οὐκ [*] aya dày μόνον, ἀλλά xo) μέγιστον κακόν, τὰ 
χφήµατα , τὴν δόξα», τήν σωμάτων δύναμιῳ. «Φιλαργύ- 

οις μὲν γὰρ 1j πρὸς ἀργύριον, φιλοδόξοις δὲ ἡ πρὸς δύ- 
ξα», φιλάθλοις δὲ καὶ φιλογυμνασταῖς 3 πρὸς iyw 
"9050006 oixala: τὸ γὰρ ἀμειον, τὴν ψυχή» τοῖς χοίρο- 
σιν ἐκδρδώκασι, ἀψύχοι. "Ove δὲ ἑανεῶν ὀτός tici 
τὰς λαμπρὰς xoi περῳμαχήτονς οὐπραγίας ὑπηκῴους 
ἄποφαίνουσιν ὣς ἡγομόνι τῷ νῷ, αροοιούσας μὲν δεχό- 
μενοι πρὸς ἐπανόρθωσω a μαχρὰν δὲ ἀφεστρνέοις οὐ 
προερχόμενοι, ὡς καὶ δίχα αὐτῶν δυνηθέντες ἂν οὐδαι- 
µονῆσαι. Ὁ δὲ μοτιὼν καὶ κατ ἴχγος βαἶνοιν ἐθέλων, ei- 
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σχρᾶς ὄναπάμπλησι δόξης φιλοσοφίαν,, οὗ ado λόγοται 
»ἀποκαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην-. Hos γὰρ ουκ ἐναργή 
καὶ πρόδηλα τὰ ὀνδίδη τῶν λογόντων μὲν εἶναι σοφών, 
πωλούντων δὲ σοφίαν καὶ ἐπευωνιζόντω», creep φασὶ | 
τοὺς ἐν ἀγορῷ τὰ ὤνια προκηρύττοντας ; τοτὲ μὲν µι- 
αροῦ λήμματος, τοτὲ δὲ ἡδόος xal εὐπαραγώγου λόγου, 
τοτὲ δὲ ἀβοβαίον : dildo: ἀπεὸ μηδενὸς ἡ nornuivn; ἐχνρου, 
ἔστι δὲ ὅτε καὶ v Mir ind at $ διαφέρουσιν o Ονδιρότων | 
οὐδόν; | 

Carnis bonum, voluptatem, qui contulerit cum bono animae, 
Deo, praestantiam in hac parte $nveniet Deoque utpote 
vero bono adhaerebit. 

10. Τὸ δὲ ἐπιφοβόμενον ἐγὼ κύριος noysalax 
sei σφόδρο παιδουτικῶς δἴφηται. Ἀντίθος γάρ. yet», 
ὦ 7ονναῖθ, τὸ σαρκὸς ἀγαθὸν τῷ τῆς ψυχῆς καὶ τῷ τοῦ | 
παντὸς aya: οὐκοῦν τὸ μὲν σαρκός ἐστιν alors 
ἡδονή, τὸ δὲ ψυχῆς xoi τοῦ παντὸς ὃ 2ους τῶν ὅλων, 
Φεός. ᾿Ἐφαάμιλλόρ T8 xai ἀσύγκριτος 7 σύγαρισις, ὡς 
παρὰ τὴν ἐγγὺς ὁμοιότητα. ἁπατηθῆναι, si pe: xai €, ἔμψν- 
χα ἀψίχοις ἐρεξ τες xoi λογικὰ ἀλόγοις, καὶ Ἰθμοσμόα 
ἀναρμόστοις, xai περιστοῖρ ἄρτια, καὶ gari σκότος, καὶ 
ἡμέραν νυκτί, καὶ πάντα τὰ ἐναντία τοῖς ἐναντίοις τὰ 
αὐτὰ οἶναι πρὰς ἀλήθθιαν. Καΐτοι οἱ παὶ ταῦτα τῷ γέ- 
νεσιν ὀνδοδέχδαι κοινωνίαν τινα ὄχει καὶ συγγένοιαν, al- 
λά 78. ὃ 9506 οὐδὲ τῷ aplaro τῶν φύντων ὅμονος' ο τἱ 
περ τὸ μὲν yéyové T8 xoi πείσοται, ὃ δό ἐστιν ἀγόννητός 
T8 3ul ποιῶν aal. Καλὸν δὴ μη λειποτακτῆσαι μὲν τῆς 
τοῦ Θεοῦ τάξοως, ἐν ᾗ τοὺς ταταγµένους πάντάὰς ἀρι- 
στούει ἀνάγνη, αὐτομολῆσαι δὲ πρὸς τὴν ἄνανδραν καὶ 
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εκλασµένην Ἠδονήν, 5) βλάπτει μὲν τοὺς φίλους, ὠφελοῖ 
δὲ τοὺς ἐχθρούς. Καινοτάτη γάρ τις αὐτῆς 7| φύσις' 
oic μὲν ἂν ἐθελήησῃ τῶν οἰκθίων ἀγαθών μοταδοῦναι, 
τούτους οὐθὺς ἐζημίωσεν, οὓς δ ἂν ἀφελέσθαι, τὰ μέ- 
Τιστα vos: βλάπτει μὲν γάρ, ὅταν διδῷ, χαρίζται δέ, 
Οἵαν ἄφαιρῆται. ᾿Εὰν ov», à ψυχή, προεκαλήταί σέ τι 

τῶν τῆς ἡδονῆς φίλτρων», μετάκλινθ σθαντήν, καὶ ἄντιπο- 
μάγουσα τὴν ὄψιν à κάτιδο τὸ γνήσιον ἀρατῆς κάλλος, xoi 
ὀρῶσα ἐπίμεινον, ἄχρις ἂν ἵμερος ἐντακῇ σοι xoi ὡς σὶ- 
ῥηρίτης Mos ἐπισπάσηταέ σθ, καὶ ἐγγὺς αγάγῃ καὶ 

ἐξαρτήση τοῦ ποθουµένου. 

Deum non solum diligentes , sed etiam timentes reddimur per- 
fectiores eoque participes spiritus divini, qui pro virtute 
nostra apud nos aut "agn aut brevius ad tempus ma- 
net. (11. 12.) 
4. Τὸ δὲ »ἐγὼ [*] κύριος: ἀκουστέον ov μόνον ἐν 

ico τῷ »ἐγὼ τὸ τέλδιον καὶ ἄφθαρτον καὶ πρὸς ἁλή- 

Suay ἀγαθονί, οὗ περιοχόμανός, τις τὸ ατελὲς καὶ 
φθαρτὸν καὶ σαρκῶν ἠρτημένον ἀποστραφήσαται΄ ἀλλὰ 
καὶ ἀντὶ τοῦ »ἐγὼ 0 age» xai ὃ βασιλοὺς xai δοσπό- 
της, Ovre δὲ 4 ὑπηκόοις παρόντων ἡγεμόνων,, ovre δού- 
loi; δρσπιοτῶν, ἀδωιῖν ἀσφαλές' έχγυς γὰρ ὅταν ὦσιν 
ot κολασταί, φύβῳ σωφρονίονται οὗ ἐξ αὐτῶν μὴ πθφνυ- 

xotg νουθατεῖσθαι. Πάντα Τὰρ πεπληρωκὼς 0 θεὺς 
ἐγγὺς ἐστιν, dre ἐφορῶνεου : καὶ Ἀλησίον ὄντος μάλιστα 
μὲν αἲδοσθέντες, ei δὲ μη: τοῦτο, οὐλαβηθέντες yov» τὸ 
ἀνίκητον κράτος τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ καὶ τὸ φοβερὺν καὶ 
ἁπαραέτητον ἐν ταῖς τιμωρίας, ὁπότο τῇ κολαστηρίῳ 

χῆσθαι δυνάµθι διανοηθαίη, 
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xai τὸ σοφίας seva Séiov ui ῥᾳδίως μιταναστὰν os- 
χήσηται, πάµπολυν δὲ S χρόνον καταµεύῃ mag ἡμῖν, ἐπὶ 
καὶ παρὰ Μωὺσεῖ τῷ σοφῷ. ἄρῆται γαρ οὗτος ταῖς 
εἰρηνικωτάταις σχέσεσιν, Y] ἑστὼς ἢ καθοζόµονος pugta 
προπαῖς το καὶ μοταβοχαϊς χρῆσθαι πεφυκώς, 4έγω 
γάρ ^O Moses ! καὶ * αιβωτὸς οὐκ ἐκινήθησαν (Num. 
14, 44), ἦτου, παρ ὅδον à σοφὸς ἀχώριστος ἀρατῆς, Ὁ 

nag 070» oUte ἀροτὴ κιρητὸν οὔτε σπουδαῖος µεταβλη- 
τόν, ἀλλ ἑκάτερο» ὀρθοὔῦ λόγου βεβαιότητι Ἱδρυμένον. | 
Καὶ πάλιν ἐν ἑτέροι' 525 δὲ αὐτοῦ στῇθι uar pov 
(Deut. 5, 31): λόγιο» yap ἐστι τοῦτο χφησθὲν se προ- 
9m; στάσις ts xai ἠρεμία ἀκλινῆς 5 4 παρὰ τὸν ἀκλινώς 
ἑστώτα asi «9εό». Ἀνάγκη γὰρ ὑγιοῖ κανόνι τὰ παρα- 
τιδέµενα εὐθύνεσθαι, 4ιὰ τοῦτό uoi δοκεῖ καὶ ὁ πδρισ- 
σὸς τύφος, ἐπέκλησιο Ἰοθόρ, καταπλαγοὺς τὴ τὴν αῤῥεπη 
καὶ ἰσοτάτην καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡςαύτως ο... 
πιροαίροσῳ τοῦ σοφοῦ, σχοτλιάζειν sal ἀναπννθάνοσθαι | 
τὸν τρόπον τοῦτον" »4ià Wd σὺ κάθησαι μόνος," ; 
(Exod, 18, 14.) 0!» γαρ tue τὸν ἐν αἰρψῃ συνεχή πό 
λεμον ἀνθρώπων, ov κατὰ τὰ ἔθνη καὶ χώρας xai tole 
αὐτὸ μόνον. συνιστάµενον, αλλά καὶ καν oixlac, pallor 
δὲ καὶ καθ ἕνα ἄνδρα ἕ ἕκαστον, καὸ τὸν ἐν ταῖς ψνχας 
ἄλεντον καὶ βαρὺν χειμώνα, . ὃς ὑπὸ βιαιοςάτης φορῶ 
τῶν κατὰ βίον ngo pisa avagendursen, t8 aU oxt 
οἰκότως, si | Tug ἐν χδιμῶνι οὐδίαν καὶ ἐν κλύδωνε ꝓvna- 
»ούσης Φαλάσσης relin eye» δύναται. Oess, on 
οὐδὲ o - ἀρχιορούς » λόγος, ὠδιωτρίβειν à asi xa) évayola- 

bey τοῖς ἁγίοιν δώμασι Óvrápsvos, ἄδειαν ὄσχνψιο χατά 
πάντα καιρὸν πρὸς [*] αὐτὰ φοιτᾶν, αλλ ἅπαξ δὲ d 
αντοῦ μόλις; Τὸ μὲν γὰρ μετὰ λόγου τοῦ κατὰ npogo- 
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gv ov βόβαιον, ὅτι δυάς' ον δὲ dev quis μόνη veri 
τὸ 0y Φοωρᾶν ἐχυρώτᾶπο», ὅ ὅτι κατά τὴν ἀδιαίρετον lov 
ται μονάδα. 

(0 43. Ὥστο οὖν ἐν μὲν τοῖς πεολλοῖς, τοντέστι τοῖς πολ- 
λὰ του βίον τέλη προτθῦτιμένοις ; ov χαταμόνθι τὸ Φεῖον 
πνοῦμοι, καὶ ἂν πρὸς oMyoy χθόνον ἀναστραφῇ μόνν δὲ 
ἀνθρώσιῳν εἶδοι vi παρογώσται, 0 πάντα ἀπομφιασά- 

µενρν τὰ ἐν 7ενόσθι καὶ τὸ ἐσώτατον ναταπέτασµα xoi 
προκάλυµµα τῆς δόξης ἀνειμένῃ xol —X τῇ διανοίᾳ 
πρὸς -Deó» ἀφίξεται Οὕτω «καὶ Μωυσῆς ἔξω τῆς πα- 
ρεμβολῆς καὶ τοῦ σωματικού πρνκὸς στρατοπέδου πήξας 
τὴν ὁριυτοῦ σκηνήν (Exod. 33, 7. TOUTSUTL Mid γνώµην 

ἱδρυσάμενος exhi, πρασκυνεῖν τὸν so» a αρχοται, καὶ 
ei; τὸν» /νόφο», τὸν aeui χῶρον, βἰελθὼν αὐτοῦ κατα- 
pévet, τεούμανος τὰς ερωτάτας τελετάς. Γίνεται δὲ ov 
μόνον μύστης, ἀλλὰ καὶ ἱεροφάντης ogy law καὶ διδάσκα- 
λος Delo», & τοῖς ὥτα t πακοθαρµένοις ὁ ὑφηγήσοται. Τού- 
τῳ μὲν οὖν τὸ Φεῖον asi παρίσταται πνευμα, πάσης ὃρ- 
θῆς ἀφηγούμενον ὁδοῦ: τῶν di ἄλλων, ὡς ἔφη», τάχι- 
στα διαξζρύγνυταν, ὧν xà) τὸν [loy & εἴκοσι καὶ éxozó» 
ἐτῶν ἀἄριθμφ ποπλήφω»ο. έγει γάρ νΈσονται αἱ 
ἡμέραι αὐτῶν ἔτη έκατὸν οἴνουμ. d (Gen. 6, 3. Deut. 88, 
T. Ma καὶ Moers τῶν ἴσων qerópevog ἑτῶν τοῦ 
ὀνητοῦ fiov μετομστοαι. Il οὖν aixóg ἱσοχρονίονς 
εἶναι τοὺς ὑταιτίους τῷ παμσόφφ ngog: Eis μὲν 
οὖν τὸ αταρὸν ἀρκέσοι &OUTO ἀἰπεῖν, OT) τὰ ὁμώνυμα οὐ 
πάντως ἴσφ Όμοια, πολλᾶκις δὲ καὶ pie γένει διάσου- 
xroœs, καὶ on τὸ φαῦλον τῷ σπουδαίῳ δύνασαι μὲν καὶ 
ἀριθμοὺς καὶ χφάνους yer τοὺς ἴσους, ἐπεὶ καὶ δίδυµον 
εἰσάγατας, ἄπηρπημένας δὲ xoà µακρὰν — διῳκι- 

PHiLO Hl — 
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σμόνας δυνάμεις. — To δὲ ἀκριῆ λόγον τῶν εἶκοι 
xai ἑχατὸν ἐτῶν ὑπορθησόμεδα eis τήν τοῦ προφητική 
βίου παντὸς ἐξέτασιν, ὅταν αὐτὸν ixayol γενώμθῦα μυ 
εἶσθαι Νυνὶ δὲ τὰ έξης λέγωμεν. 

,, Gigantes! sunt homines terrae, voluptatibus dedit: — 
Nebrodis regnum —, diversi ab hominibus cocli, 
artes et litteras sectantibus, et ab hominibus Dei, sa 
cerdotibus et prophetis, cuius utriusque hominum 7 
neris Abrahamus fuit. (13- -15.) 

13. „Oĩ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς y ταῖς ἡμί- 
ῥαις éxelveug.* (Gen. 6, 4.) doo τις τὰ παρὰ. τοῦ 
ποιηταῖς μεμυθευµένα περὶ τῶν ΤΙΥάντων οἴδται τὸν 20- 
μοῦ έτην αἰνέστοσθαι, πλεῖσταν ὅσον διδστηκότα τοῦ 

μυδοπλαστεῖν xai τοῖς ἀληθείας ἔχνεσιν αὐτῆς όπι- 
βαύειν ἀξιοῦντα" παρ ὃ καὶ τὰς δοχίµους καὶ 7λαφι-. 
ρὰς τέχνας, ζωγραφίαν καὶ ἀνδριαντοποίίαν, ἐκ τῆς καθ 
αὐτὸν πολιτδίας [*] ἐξήλασεν, ὃ ὅτι, τὴν τοῦ ἀληθοῦς ψει- 
δόµεναι quoi, ἀπάτας καὶ σοφίσµατα δὲ ὀφδα]μῶ 
ψυχαῖς οὐπαρογώχοις τοχνιτούουσι. Mo9oy μὲν ow 
οὐδένα zai γιγάντων οὐρηγεῖται, τὸ παράπαν, βούλεται 
δὲ ἐχεῖνό σοι παραστῆσαι, ὅτι οἳ μὲν ri, οἱ δὲ οὐρανοῦ 
οὗ δὲ Φεαῦ }ογόνασι ἄνθρωποι' γῆς μέν, et Φηρουταὶ 
TOY σώματος ἡδονῶν, ἀπόλανσέν τε καὶ χρῆσιν ἐπιτηδεύ- 
οντος αφτῶν, καὶ i πορισταὶ τῶν συντθινόντων sl; ὁκάστην' 
οὔρανοῦ δέ, ὅσοι πεχῖται xai ὀπιστήμονος καὶ Φφιλομα- 
φας, τὸ Tag οὐράνιον τῶν ἐν 7, ἡμῖν ὃ νοῦς, vot; δὲ καὶ 
τῶν xaT οὐρανὸν ἕκαστο», τὰ ἐγκύκλιο xo) τὰς alla; 
ἅπαξ ἁπάσας ἐπιτηδεύθι τέχνας, παραθήγων καὶ axoror 
ἔτι το γυµνάζων καὶ συγκροτών ἐν τοῖς νοητοῖς avrov 
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Φεοῦ δὲ ἄνθρωποι i —8X xoi προφῆται; οἵεωος ovx ἠξέω- 
σαν πολετδίας τῆς παρὰ τῷ χόσμῳ τυχεῖν xai  ποσµοπο- 
ros yarícóni, τὸ δὲ αἰσθητὸν παν ὑπορκύψαντος ὡς 
τὸν »οητὰν αόσμον µετανέστησαν καὶ ἐχεῖθι ᾧπησαν, ἐγ- 
/θαφέντος ap άρτων ἀσωμάτων ἰἐδοών πολωτοίᾳ. 

44. Ὁ γοῦν Ἀρβραόμ, nig μὲν διατρίβων 5 sq» ἐν τῇ 
Χαλδαίων T8 τα xal δόξῃ,᾽ πρὶν av μοτονοµασθῆναι xa- 
λούμενος ́ αβραμ, ἄνθρωπος οὐρανοῦ» τήν T8 µετάρσιον 
καὶ την. αὐθέριον φύσιν διεροννῶν, xoi τά τὸ συµβαίνον- 
τα καὶ πὰς αἰτίας καὶ οἵ τι allo 0 ὁμοιότροπον φιλοσο- 
qo»: oo you xal πιροορήσεως οἷς ἐπιτοτβδουκε E ἔτυχεν 
οἰκείας. Αβρομ 199 ὁρμηνονθοὺς πατήρ ἐστι uat έωρ 06, 
ὄνομα τοῦ τὰ μετέωρα xai énovgóvia περισχοπουµένου 
πάντα πεάντη. νοῦ πατρός" πατηρ δὲ τοῦ συγκρέµατος à ὃ 
vov; ἐστιν, ὃ ἄχρις αἰθέρος καὶ ἔτι παραιτέρῳ μηκυνό- 
µόνο. Ὅταν δὲ βαλτιωθεὶο μέλλῃ μετονομάῤρσθαι, Τί- 
γθται ἄνθρωπος Φεοῦ, ποτὰ τὸ χρησθὲν avro λόγον 
᾿ Εγώ spa ὃ θεός σου εὐαρέστοι ἐναντίον ἐμοῦ. , καὶ 
Jivov ἅμεμπτος. « (Gen. 11, ui). Εἰ δὲ o τοῦ κόσμον 
Φθὸς καὶ μόνος ov Φοὺς xa) αὐτοῦ κατὰ χάριν ἐξαίρο- 
τον ia eos, ἐξ o ἀνάγκης δήπον: καὶ αὐτὸς Φοοῦ. Καλεῖ- 
ται γὰρ πατὴρ ἐκλεκτὸς ἠχοῦς ἁρμηνευθεὶς Αβραάμ, 
0 τοῦ σπουδαίου λογισμός ἐξειλογμένος τα τε γὰρ καὶ x6- 
χαδαρμένος καὶ πατήρ φωνης ᾖ συνηχοῦμεν. Ὁ δὲ 
τοιοῦτος τῷ ἑνὶ μόνῳ προοκεκλήρωται 329, οὗ γενόμε- 
2ος ὁπαδὸς i οὐθύνοι τήν ἀτραπὸν : TOU παντὸς βίου, βα- 
σιλικῇ τῷ orn χρώμενος ὁδῷ τῇ τοῦ µόνου βασιλέως 
nal ο cic ἐπὶ μηδέτδρα ἀποκλόων xài ἐχτρε- 

15. Oi δὲ γῆς παῖδος τὸν vov» ὀιβιβάσαντος τοῦ 
E2 
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λογῶρσθαι καὶ [*] µεταλλούσαντος Mi τὴν ἄψυχον xex, 
ἀκίνήτον σαρκῶν φύσιν — , »ἐγένοντο γὰρ oi δύο ος σάᾳ»-. 
κα Μέαν“ (Gen. Σ, 24), ᾗ φησιν ὃ νομοθέτης — πὰ 
ἄριστον ἐκιῤδήλονσαν νόμισμα xal rj» piv ἄμοένω tex] 
οἰκείαν zoe Burto», πρὸς ὁ δὲ τὴν χέρω καὶ ἑναντέαν m- 

τοµόλησαν, ἄρξαντος τοῦ ἔργου Νεβρώδ. «έγαι γὰρ O 
νοµοθέτης' »Όει οὗτος ἤρξατο svo: rires ἐπὶ τῆς * 
(Gen 40,9 s.) — ἁρμηνούσται δὲ. 1Υοβρώδ αὐτομόλησις. 
οὐ γὰρ φδήρκοσο τῇ πονοθλίᾳ ψυχῇ μετὰ µο/δετέρων 
στῆναν, ἀλλὰ προιχωρήσασα τοῖς £y Oo; ὅπλα κατα 
τών φίλων ᾖβατο xai φαρορῶς ἀνθοστῶσα αὐτοῖς ἐπο- 
Ages ep ὃ καὶ τήν agysw τῷ ἸΝοβρὼδ τῆς ῥασιλοίος 
ὑπογράφοι Βαβυλῶνα — μετάθεσις δὲ καλεῖται Bafo- 
λών, συγχενὴς αὐτομολάᾳ, καὶ ὄνομα ὀνόματε, καὶ ἔργον - 

ἔργφ᾽ παντὸς γὰρ οὐτομολοῦντος προοίµια γρώρης µε- — 
ταβολη καὶ µετώθοσι. «Ἀκόλονθον ἂν shy λέγειν, ὅτι 
κατὰ τὸν ἱερώτατον Mevct« Ó μὲν φαῦλος, ὥςπαρ aoi- 
κος xoi ἀπολις καὶ ἀνίδρυτος καὶ φυγάς, οὕεω καὶ avto- 
Modos, o δὲ σπουδῶῖος βεβαιότατος σύμμοχος. Tosov- 
τα ei; ye τὸ negó» ἀρχούντως πορὶ τῶν Γογάντων δίρη- 
κότες ἐπὶ τὰ ἀκόλουθα τοῦ λόγου ερεψώμοθἀ. στι 
δὲ ταῦτα. 



OTI 

A T P E IH T O N 

TO eEION. 

QUOD 
DEUS SIT IMMUTABILIS. 

(Cl. Gen. 6, 4— 12.) 

[ᾳ, 272.] 
»4tgeli Dei ad filias hominum ingrensi genuerunt sibi (non 

Deo), 4. e. tenebrarum amici cum affectibus dissolutis 
congressi omnia suá, non Dei caussá faciunt. — Exem- 
pla sibi opposita: Abrahamus, Anna — Onan. (1-4.) 

3, » Kol pet éxdiyo'*, gnat», 506 ἂν sicertogsovro 
οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώ- 
7G», καὶ ἡγυννῶσαν ͵ αὐτοῖρ. (Gen. 6, €) Owxov» ἄξιον 
σφάσθαι, ίνα ἔχει λόγον τὸ nmt κενο”. Ἔστι 

T vy ἀναφορὰ δεινύονσά τι τῶν τεροειρηµένων ἐναρ- 
Τόστορον" προδίρητω δὲ πρὶ θείου πνθύµατος, ὃ κατα- 
X nire τοῦ παντὸς αἰώνος ἐν εολυσχιδεῖ καὶ πολε- 
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µόρφῳ ψυχῇ, σαρκὼν Oykoy βαρύτατον ἄχθος à ανημμέ- 
η, δυροργότατον δἶπαν εἶναι, Mer ἐκεῖνο ài [*] τὸ 
πνεύμα οἱ ἄγγολοι πρὸς τὰς ὠνγατέρας TOY ἀνθρώπων 
αἰρίασιν. "Eoc μὲν y ἐκλάμπουσι τῇ ψυχῇ καθαρα) 
φρονήσοως αὐγαί, δὲ ὧν τὸν Φεῦν καὶ τὰς αὐτοῦ ὄννα- 
μεις ὁρᾷ, 0 σοφός, οὐδεὶς τῶν ψευδαγγελούντων ἐπεισέρ- 
aero τῷ λογισμῷ, vÀl ἔξω περιῤῥαντηρίων ἄτεαντος 
εἴργονται. Ὅτω δὲ ἄμυδρωθεν ἐπισκιασθῇ τὸ διανοίας 
qc , οἳ τοῦ σκότους ἑταῖροι παρευηµερήσοντες , πάθοσι 
τοῖς αατθαγόσι καὶ τοῦηλυμμένοις , ἂς θνγατέρας εἴρη- 
xay ἀνθρώπων, συνέρχονται xoi }εννῶσιν ἑαυτοῖς, οὐ τῷ 
Φεῷ' τὰ μὲν γὰρ οἰκεῖα τοῦ Φεοῦ Τεννήματα αἱ δλό- 
κληροι ἄροταί, τὰ δὲ συχγονῇ τῶν φαύλων αἳ , ἀνάρμο- 
στοι πανίαι. «Μάθε δέ, οἱ Slc, ὦ o διάνοια, τὸ ui éav- 

τῇ 79ννᾶν οἷόν ἐστι, παρὰ Ἀβραὰμ τοῦ τολξίον, ὃς τὸ 
»αγαπητὸν καὶ μόνον τὴς ψυχῆς ἔγγονον pir" 
(Gen. 22, 2), τῆς αὐτομαθ οὔς αοφίας εἰκόνα ἐναργεστα- 
την» ἐπκλησιν Ἴσαᾶ., ἀνάγει Sep xoi αποδίδωσι uma 
πάσης οὐθυμίας, ἄναγκαῖον καὶ ἁρμόττον χαριστήριν, 
— (ib. v. 9), ὥς φησιν ὃ νόμος, τὸ κα!νουρ- 
7ηδὺ i ἱερεῖον, Tiro. παρ ὅσον ἐπ οὐδενὸς ὤνητοῦ pai- 
yety ἅπαξ ὀπυδειάσας m&lov, ἢ παρ ὅσον ἀνίδρυτον xai 
ἄστατον κατεῖδο τὴν γένεσιν, ὅτε τὴν περὶ τὸ Oy ἀνεν- 
δοίαστον ἔγνω βεβαιότητα, ϱῇ λέγεται ποπιστουκέναί" 
(Gen. 15, 6). 

2. .Τούτου γίνθταν μαθηερὺς καὶ διάδοχος am, | 
τῆς τοῦ Φθοῦ δώρημα σοφίας" ἁρμηνούεται γὰρ χαρις 
αὐτῆς. Ennii Τὰρ ὀγκύμων ἐγένετο, «παραδοξαμώη | 
Φείας Τονᾶρ, καὶ ταῖς τολθοφόροις ἐχρήσατο exin, τὸν | 

τοταχµένον' ἐν τῇ τοῦ Φοοῦ τάξει τρόπον ἀπονυήσασα, 
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ὃν ἐφήμισε Σαμουήλ καλοῖται δὲ ἑρμενουθεὺς τετα- 
γµένος Φεφ. 4αβοῦσα ἀνταποδίδωσι τῷ δόντι, µη- 
δὲν ἴδιο» ἑαντῆς ̓ «ρώουσα ἀγαδόν, ὃ 0 μὴ χάρις ὁστὶ 9δία. 
4ΐγοι γὰρ rd τῇ πρώτῃ τῶν βασιλειῶν (4 Sam. 4, 20) 
αὕτη τὸν τρόπον τοῦτον" „Aidoui σοι αὐτὸν doroy 
(ibid. v. 28), ἓν ἴσῳ τῷ δοτὸν ovra", &xt εἶναι »τὸν 
ὑεδομένον Xa » κατὰ τὸ ἱερώτατον Μωυσέως Γράµ- 
µα τοῦτο Τὰ δῶρά µον, δύµατά µου, καρπὠῤβατά 
μον διαηρήσοτο προοφέροιν duoc. (Num. 28, 2.) Ti 
75g εὐχαριστητέον diio, πλὴν Jep; διά tiva» δέ, ón 
μή διὰ τῶν €x αὐτοῦ δοθέόντων; Οὐδὲ γὰρ ἄλλων εν- 
Ἄορῆσαι δυνατόν. Χρεῖος δὲ οὐδενὸς av xelaóes ngos- 
φέρει αὐτῷ τὰ δαυτοῦ δὲ ὑπορβολὴν τῆς πρὸς τὸ yévos 
ἡμῶν εὐθργοσίας. Μολοτήσαντος γὰρ εὐχαριστικῶς ὄχειν 
xal τιμη τεκῶς αὐτοῦς καθαρούσωμεν ἄδικημάτων ; éeri- 
Ψάμενοι τὰ παταφφυπαοντα τὸν βίον & ἔν το λόγοις xoi 
εἶδοσι καὶ ὄργοις' ποὺ 19 ends, οἷς μὲν τὰ ἱαρὰ [*] 
'μη ἐξεῖναι fodit, ὃ ὃς ἂν μή περότθρον λουσάμενος φαι- 
ὀρύνηται τὸ σῶμα , θύχεσθαι δὲ καὶ θύοιν dni ὅτι 
χεκηλμδωμένῃ καὶ ποφυρµόνῃ διανοίᾳ. Καίτοι τὰ μὲν 
a λίθων xoi ξύλων ἂψύχου τῆς ὕλης παποίηνται, καθ 

avr δὲ καὶ τὸ σώμα ἄψυχον ἀψύχων οὐ προράψοται, 
μὴ ποριῤῥαντηρίοις xal χαθαρσίοις ἀγναυτικοῖς χφησά- 
μενον; ὑπομενεῖ δέ τις τῷ Sep προρελθεῖν, ἀκάθαρτος 
Qv ψὐχῆν τὴν. ἑανυτοῦ τῷ καθαρωτάτῳ, καὶ ταῦτα μή 
μέλλων μετανοήσοι»; ; ο ) μὲν γὰρ πρὸς τῷ μηδὲν ἐπεξερ- 
άσασθαι κακὸν καὶ τὰ παλαιά ἐκνίψασθαι δικαιώσας 
yeyy9ds noch ὃ Ü ἄνου τούτων δυοκάΦαρτος ὢν 
ἀφιστάσθω, λήσεται 7ὰρ αὐδέποτο τὸν τὰ dy μυχοῖς τῆς 
διανοίας ὀρώντα xoi τοῖς ἁδύτοις αὐτῆς ἐμπεριπατοῦντα, 
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8. Tíjc pévro i θεοφιλοῦς φυγής δάγμύ 
ἐστι xoi τὸ ἆσμα, ἐν ᾧ πθρμέχοται τὸ »Στείρα ἔτελον ἑκεά 
$j δὲ πολλὴ ν τάκροςς ἠσθένησο. * (4 B&m. 1, δι) Καΐτοε 29 
ὀνός ἐστι µήτηρ τοῦ Σαμουήλ Ἡ 1j λέγουσα. πῶς ei» bra 
τετκέναι φησί», ei μή τος μονάδα doo ph τὴν obi pe- 
σικώτατα yopitos, οὗ µόνον dy ἀρνθμοῖς, ἀλλὰ xoi ἐν τῇ 
τοῦ ππαντὸς ἁρμονίᾳ, καὶ ἐν τοῖς τῆς ἐναρέτον — 
ψυχής; 'O γὰρ τοταγµένος góp S09, Σαμουήλ, ae 
δὲ τὸ παράπαν ο συνιὼν μηδονί, κατά τὸ B» καὶ τὴν µο- 
νάδα τὸ ὄντως ὃν exon mto. ««ὕτη δὲ ἡ κατάστασές 
ἐστι ἑβδομάδος, ἀναπανομένης d» a vri κοὶ ææx 
μηδὲν τῶν θνητῶν ἔργων ἔει πονουµένης, κατὰ ἄεόλιν- 
Φιν ἀξάδος, ἦν ἀπέγθιμο τοῖρ τὰ πρωτεῖα λαβοϊν μὴ δυνη- . 
θεῖσι ; δουτορδίων δ & ἀνάγκης μεταποιφυμένον. Τὴν 
μὲ οὖν grelgo», ov τὴν ἄγονον, ἀλλὰ τὴν στεῤῥὰν παὶ 
eri σφριγῶσαν, τοὺς διὰ καρτερίᾶς καὶ ἄρδροίας xod ὑπο- 
µονῆς ἐπὶ κτήσει τοῦ ἀρέστου διαθλοῦσαν ἄθλους, &p- 
δομάδα τὸν ἐσότιμον pora τέχτοιν δὐλός, ὧν θὕτεκνος 
καὶ οὗπαις 7] φύσις. Ty» δὲ πολλήν ἀσθιναῖν ἐν Ῥόκνοις““ 
εἶπον, ἀφουδῶς xal σφόδρα ἐναργώς. Ott γὰρ µία 
ovra ψυχή πολλά ὠδίνῃ 1 τοῦ ἑνὸς ἀποστᾶσα, µθρία κα- 
τὰ τὸ δἰκὸς γένεταε, καὶ ἔποιτα πλήθοι τόνων ἐξηρτημέ- 
ων βαρυνοµένη καὶ πιεζοµάνη, ἔστι δὲ ἠλιτύβηνα καὶ 
ὄμβλωθρίδια τὰ πλεῖστα αὐτῶν ; ἐξασθονό' vice uiv 
ga τὰς πρὸς σχήματα ναὶ χρώματα δὲ ὀφθαλμῶν ém- 
θυµίας, τόντθι δὲ τὰς πρὸς φωνάρ . δὲ dra», irem δέ 
ἐστι xo) τῶν γαστρὸς καὶ τῶν ὑπ αὐτήν, ὥστε πολλών 
ἐκκρθμαμένων ἐγγόνων βαρύτατον ἄχθος φέρουσα πα- 
pires καὶ χάῖρας ὑπ ἀσθενοίας καθεῖσα ἀπολέγοται. 

4 



π,25] QUOD DEUS IMMUTABILIS. T3 

Τοῦτον μὲν δὴ .tÓv τρόπον ἠττῆσθαι συμβαδαει κἄσι», 
ὅσοι φδαρτοῖς ἑαστοῖς φθαρτὰ perro. 

4. Ἅγιοι δὲ [*] οὖχ fray μόνον, ἀλλὰ καὶ Θάναιον 
ὑπὸ φιλαντίας ἀνεδέξανιο. Ὁ γοῦν Αὐνών, »αἰσθόμη- 
ρου, ὅτι οὐχ οὗτφ ἔσται τὸ σπέρμα, (Gen. 88, 9), ov 
πρότορσ» ἐπαύσατο τὸ λογικό», ὅπθρ ἄριστον τῶν ὄντων 
γένος dsl, διαφθαίρων, 1j καὶ αὐτὸς ἀνεδέβατο φθοθὰν - 
παντθλη σφόδρα ὀρθῶς καὶ προφηαόντως. Ki γὰρ 
ἅπαντα πρᾶξωσί τινος αὐτῶν ἕνεκα, μὴ γονέων τιρῆς, 
μὴ codo» εὐκοσμίας , μὴ σωτηρίας πατρίδος, μὴ vópuy 
— μὴ By βεβαιότητου, μὴ ior, us) κοφών 
ἐπαναρθώστως, wj ἱορῶν ἀγιτδίας, μὴ τῆς πρὸς Doy 
οὐσεβαίας ἐπισέροφόμενοι, κακὀδωιµονήσουσῳ. Ἑνὺς 
γὰρ ὧν εἶπον χάριν ἀντοιαταλλάξοσθαι, καὶ αὐτὸ τὸ Bv 
svxÀséc* oi Ü ἄρα xai ἄφρόων τῶν οὕτω ποριµοχήτων 
φασύν, el µή tiva ἡδονὴν βόλλοι περατοιῖν, κατολιγωρή- 
σει». Τοιζάρτοι πονηρὰν εἰρήγησον 0 ἀδάιαστος θδὸς 
ἐχκφύλου δόγματος, ὀτέκλησιν Αὐνάν, ὁᾳτοδῶν rout. 
Mud παραμητέοι δὴ πάντας ol »7αρνῶντος αντοῖς», τὸ 
δὲ ἒ ἔστιν, oro τὸ ἴδιον λυσιτελὲς μόνον Φηρώμενοι τών 
ἄλλων ὑπερορῶσι», ὥςπερ avtoic µόνοις φύντος, οὐχὶ δὲ 
µυρέοις ἄλλοις, Πατρί, µηερί, gura, τέκνοις, πατρίδε, 
ἀνθρώπων yu, s δὲ δεῖ προολθὄγτας τι πραιτόρω 
qaa, οὔρανῷ, yi τῷ παντὺ ̓ χόσμῳ, ὀπιστήμαις, ἀρο- 
ταῖς, τῷ πατρὶ καὶ η "iron τῶν συµπάντω», ὧν xot 
κατά δύναμιν ἀπονθμητέον *Ó ἁρμόττο», μὴ τὰ πάντα 
ρορθήκην ἑάντοῦ, ἑαντὸν δὲ τῶν πνάνταν νοµέροντα. 

Deum tulKus aquam rei poewtere potest. (5. 6.) 

5$. Tovro» μὲν δὴ ἅλις, τὰ δὲ ἀκόλονθα τῷ lori 
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συνυφήνωμον. »1δῶν οὖν, quot», sx guo ὅ Ssóc, o 
ἐπληθύνθησαν αἳ χακίέαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς 7 
xal nag τις διανοεῖται ὃν τῇ χαρδίᾳ ἐπιμελῶς ini τὰ πο 
ηρὰ : πασας τὰς ἡμέρας, ἐοθυμήδη o 0 Φεός, ὅτι ἐποίη 
τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ διενοήθη xoi εἶπεν 
θεός «Απαλθέψω τὸν ἄνθρωπον ον ἐποίησα ἀπιὸ προς- 
ώπου τῆς 7e" (Gen. 6, ὅ- T.) Ἴσως τινὲς τῶν ἐναγδ- 
στάτων ὑποτοπήσουσι τὸν Ῥομοθέτην αἰνέτεσ-θαι, ὅτι 

ἐπὶ τῇ γονέσει τῶν ἀνθρώπων, ὃ δημιουργὸς μοτέγνω, 
κατιδὼν τὴν ἀσέβοιαν αὐτῶν, ἢς χάριν αἰτίας ἐβουλήδη 
σύμπαν διαφθεῖραι τὸ γένος. -Ἀλλ ἴστωσαν, ὅτι Tavra 
ῥοξάζοντες ἐπολαφρίζουσι καὶ ὁ ἐπιχουφίζουσι τὰ τών πα- 
λαιῶν ἐκθίνων ἁμαρτήματα, | δὲ ὑπερβολὴν τῆς περὶ αν- 
τοὺς ἀθεότητος. Τί 190 ἂν ἀσέβημα μᾶῖδαν γένοιτο 
τοῦ | ὑπολαμβάνευ τὸ ἄτρεπτον τρέποσθαι᾿ καἰτου [*] 
τινῶν ἀξιούντω», μηδὲ ὃ Οντας ἀνθρώπους ταῖς γνώµαι 
ἐπαμφοτερίρι», τοὺς γὰρ ἀδόλως καὶ χαθαρῶς. φιλοσο- 
φήσαντας μόγιστον ἐκ τῆς ἐπιστήμης ἄγα ὃὸν εὕρασθα, 
τὸ μὴ τοῖς $ πράγµασι : συμμοταβάλλειν, ἀλλὰ μετὰ στερ- 
ὁότητος ἀχλωοὺῦς καὶ παγίου βββαιότητος ἅπασι τος 
αρμόττουσώ ἐγχειροῖ. 

6. “ρόσκθι δὲ καὶ τῷ ροµοθέτῃ τὸν τἆλειον 1 ηρεμίω 
ἐρίσθαι: τὸ γὰρ εἱρημένον τῷ σοφῷ i ἐκ προςώπου τοῦ 
Φεοῦ' »Σὺ δὲ αὐτοῦ στῆθι usr ἐμοῦ. (Deut. 5, 3, 

τὸ  ἀκλινὲς καὶ ἀῤῥεπὲς τῆς — γνώμης καὶ ἵδρυμένον πάντη, 
σαφέστατα παρίστησι. To γὰρ ovn Φαυμάσιο», ὥσπερ 
τινὰ λύραν τὴν ψυχήν μουσικῶς ἁρμοσάμενον οὔν οξέσι 
καὶ βαρέσι τοῖς φθόγγο, , aii ἐπιστήμῃ μὲν τῶν ἐναν- 
iov, χρήσει δὲ τῶν ἄμεινόνων μήτε ἐπιτεῖναι ππρορυπθρ- 
βάλλοντα, µήτε ἀναῦαι µαλθάξαντα τήν αρετῶν καὶ tar 
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φύσει καλὼν ἁρμονίαν, δὲ ἴσου δ αὐτὴν φυλάξωντα 
sposi» xai ἐπιφάλλεν ἐμμελῶς. Ὄργανον γὰρ τελοώ- 
τατον ὑπὸ φύσθως δημιουργηῦὸν ἀρχέτυπον τῶν χαιρο- 
E iid τοῦτό y8' ὅπρ δὲ καλῶς ἁρμοσθαή, τὴν πασών 
ἀρίστην συµφωνίαν à ἀπεργόσσται, ἥτις ovx ἐν αλάσοι xai 
τόνοις ἐμμελοῦς φωνής, αλλ ἐν ὁμολογίᾳ 1 τών κατὰ τὸν 

βίον πράξεων ὃν ὄχαι τὸ τέλος. Ὅπου ys οὖν ἀνθρώπου 
vy? τὸν πολὺν κλύδωνα xol σάλο», ὃν καταῤῥαγὲν 
σφοδρὸν πνοῦμα τὸ κακίας αἰφνίδιον 1; aree, ἐπιστήμης 
xai σοφίας αὔραις ἀποτίθοταε, καὶ τὸ πυμαῖνον καὶ na- 

ρῳδηρκὸς ὑφεῖσα νηνέμῳ οὐδίᾳ χρωµένη popup: si 
ὑδοιάξαις, ὃ ὅτι ὃ ἄφθαρτος. καὶ μαλάριος καὶ τῶν ἀρετών 
καὶ αὐτῆς πελθιότητος xoi i οὐδαιμονίας à ανημμένος τὸ αρά- 
τος οὗ χρῆται }νώμης μεταβολῇ, μένει δὲ ἐφ ὧν ἐξ ag- 
Tis ἐβουλούσατο , οὐδὲν αὐτῶν μοτατεθοίς; ; Ἀνθρώποις 
μὲν οὖν τὸ φὐμετάβολον, ἢ διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς 7 διὰ τὴν 
ἐπὸς ἀβεβαιότητα, συμβαίνει» à ἀνόγκη, οἷον. οὕτω" φί- 
λους ἑλόμενοι πολλάκις καὶ βραχύ» iva αντοῖς συνδια- 
τρέψαντος χρόνον, οὐδὲν ἐπογκαλεῖν 1 ὄχοντος, ἀποστρά- 

φηµεν, ὥςτ εἷς ἐχθρῶν η ἀγνοουμένων yov» vb ἐμ- 
βιβάσαι. Τοῦτο τὸ ἔργον κούφην οὐχέρειαν ἡμών αὖ- 
τῶν ἐλόγχοι, τὰς ἐξ o ἀρχῆς ὑποθέσεις ἀδυνατούντων κρα- 
ταιῶς διαφυλάττειν. Ὅ δὲ Φεὺς ovy ἀφέκορος. Καὶ 

μὲν ἔστιν ὅτθ διανοούμθθα μὲν ἐπιμένειν αριτηρίοις τοῖς 
αντοῖς 2 oí δὲ goce όντας οὐκ ὄμειναν ἐν ὁμοίῳ, cet 
ia ἀνάγκης xoi ai $ ἡμέτοραι Yos cvupsréDaloy προῖ- 

δέσθαι γὰρ ἢ μελλόντων πραγμάτων σνντυχίας 5j γνώ- 
μας ἑτέρων ἄνθρωπον 6 οντα ἀμήχανον. To δὲ οφ, ὡς 
&y ' αὐγῇ καθαρᾷ, πάντα ἀρίδηλα᾽ καὶ γὰρ ἄχρι καὶ ψὺ- 
χῆς μυχῶν [*] φθάσας, à voi; ἄλλοις ἐστὶν ἀόρατα, τη- 
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λαυγῶς πέφυκο xad opa , xoi προµηθείᾳ xal προνοὰ 
Σθώμονος,, οκδίαις ageret , οὐδὲν ἀπελονθδριώζκε» καὶ 
ὄξω τῆς ζαυτοῦ καταλήφοως βαΐνοιν ὁᾷ, [né dun. οδ 
5j μαλλόντων ἀδηλότης αὐτῷ συμβατή, evta tov —X 
ovis μέλλον deri sQ οὐδέν. 4ήλον pi» οὐ», ὅτι καὶ 
τῶν }οννηθότων τὸν φυτεύσαντα, καὶ τῶν δηµιονργη- 
όντων τὸν teyvirmy, καὶ τὸν ἐπίτροπίον τῶν ἐπρερσγτονο- 
μένων ἐπιστήμονα ἄναγκαῖον εἶναι δεῖ’ ὁ δὲ πιατὴρ καὶ 
τοχνίτης καὶ ὀπέτροπος τῶν ἐν — οὐραφῷ T8 καὶ κόσραρ σερὸς 
ἀλήθειάν ἐστι, Καὶ μήν τά 79 μέλλοντα συσκιάδσται 
ὑπὸ τοῦ αὖθις χρόνου, τοτὰ μὲν βραχεῖ, τοτὲ δὲ paupe 
διαστήµατι. 3Ημιουργὸς δὲ xai χρόνου Φούς, xoi yop 
TOV πατρὸς αὐτοῦ σεατήρ, nato δὲ χρόνου φόσμος, τή 
sia GVTOU joven ἀποφήνας éxslyov: ὥρτο υζωνοῦ 
τάξιν ἔχειν πρὸς «Θεὸν τὸν xgórov. ο μὲν pág κόσμος 
οὗτος Ῥθώτερος ioc Φεοῦ, ccs αἰσθητὸς 6 &»' τὸν γὰρ 
πρεσβύτορυν τούτου *ibéoy* οἶπα, νοητὸς 0 ἀκεῖνος, vree- 
σβείων δὲ. ἀξιώσας fta ἑαυτῷ καταμένθιν Δινοήδη 
Οὗτος οὖν ὁ νοάτορος οἷὸς à αἰσθπεός κινηθοὶς m 
χθόνον φύσιν ἀναλάμφαι xal avacysiy ἀποέησε», ώστε 
οὐδὲν παρὰ Oeo μέλλον, τῷ καὶ τὰ τὼν χρόνων. Avery pi- 
» πέρατα. Καὶ γὰρ οὐ χρόνος, ἀλλὰ τὸ ἀρχέτυπον 
τοῦ χρόνου καὶ παράδειγµα alày o βίος ὁστὶν "αντοῦ". 
v αἰῶνι δὲ οὔτο παρελήλνθον οὐδέν, — ἀλλὰ 
μόνον ὑφέστηκεν. | 

,, Recogitavit Deu, quod. fecisset hominem! — Aominen. 
praeditum mente , cuius. ope eligere meliora, deteriora. 
fugere possit. (1 - 10.) | 

(0. Trevs οὖν Φιλεγµένοι πρὶ τοῦ μὴ χρῆσθα. 
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µτανοίᾳ τὸ ov, ἀνολούθως ΄ἀποδώσομυν, "d ám τὸ 
ννοθυμήθη ὁ Φεός, δει ἀποέησε τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς 
γῆς, καὶ δανοήθη’. Ἔννοιαν καὶ διανόησο, τὴν μὲν ἂν- 
αποκειῤάνην οὖσαν »όησι», τὴν δὲ νοήσοως Φιόξοδον, βε- 
βαιστάτας δυνάμεις ὁ o πνοητῆς τῶν olor κληφωσάμενος 
xoi χρώµονος ap) ταύταις, τὰ ἔργα ῥαντοῦ καταθοᾶται’ 
τὰ μὲν δὴ μὴ λωκόνεα τὴν τάξιν τῆς :τουθαρχέας ἔνακα 
ἐπαιναῖ, τὰ δὲ μοδισεάµενα τῇ κατὰ Ἰδυποτοκτῶν ὥρι- 
σµένῃ µετόρχεται Δίκη. Τῶν γὰρ σωμάτων τὰ μὲν dy- 
οὐύσατο δει, τὰ δὲ φώσει, τὰ δὲ ψυχῇ, τὰ δὲ καὶ λογικῇ 
vi «ἴθων yip οὖν καὶ ὄνλων, ἃ δή τῆς συµφιήας 
απέσπασται, δοσμὸν κραταιόνατον ὃν ([*] οἱργόσατο᾽ 5 
ἂν ἐσει πνοῦμα ἀναστράφον áp avro. "ἄρχοται μὲν 
ro ἀπὸ τῶν µέσων σὺ τὰ πάρατα τνοσθαι, φαῦσαν 
δα — —B ἀνακάμπτοι zie, ἄχρις ἂν ἐπὶ τὸν 
ὃν ἀφίκηται τόπον, ap οὗ t) πρῶτον ὠρμήθη. 

"roc ὁ ó σννοχὴς οὕτος δίαυλος ἄφθαρτος, ὃν οἱ δρομεῖς 
απομιμούμανοι τοῖς αριετηρίσιν ἐν τοῖς ἀνθρώπων à απάν- 
των χοινοῖς Φ9άτροις ὡς µέγα δὴ καὺ λαμπρὸν xol τρι- 
μάχητον Bro» énsDlevuy ven. 

8. T» δὲ φύσιν ἀπένειμα τοῖς φυτοῖς, κορασάµενος 
αὐτὴν ἐκ πλοΐστων ὀννάμοων, Φρυτεωῆς το καὺ µαταβλη- 
"xj; wel αὐξητωῆς καὶ pág τρόφοται τροφής Orta 
yeso. Taxpjptov δὲ, ὅτι τὰ μὴ ἀρδόμενα qve καὶ 
ἀφαναίνεται, ὥσπερ ov τὰ ποτιζόµονα ἐμφανῶς αὔξεται΄ 

τὰ γὰρ τόως διὰ βραχύτητα χαμοίζηλα ἀξαίφνης ἄναδρα- 
porta. ἔρνη }ἴνεται πθριμηµάστατα. TÉ χρὴ λόγειν περὶ 
µεταβόλῆς οὕτών; Tei μὲν γὰρ χθιμορινοῦς τροπαῖς τὰ 
πέταλα μαρονθόντα eic τὸ Blogog xsizai, oj τε ἐν τοῖς 
χληματίσι λαγόµανθε τερὸς τῶν γοωπύνων ὀφθυλμοὶ κα- 
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Φ άπερ ἐν τοῖς noie παταµύουσε, τά tB πρὸς τὰς ἐφυ. 
σεις στόµια πάντα ἔσφιγκται, τῆς φύσεως εἴσω τότε συν. 
διλημµένης καὶ ἠσυχαζούσης, ἵνα διαπνούσασα, oia τει 
ἀθλητὴς περοηγωνισµένος, καὶ συλλεξ Sap» vp ἰδίοι 
ἰσχὺν πρὸς τοὺς ἐθάδας ἄθλους ἐξ ὑπαρχῆς ὑπαντᾷ 
Iiyevos δὲ τοῦτο ταῖς ἑαριναῖς καὶ κατὰ Φέρος ὥραις 
ὥσπερ γὰρ ἐκ ῥάθέος ύπνου περιοναστᾶσα τούς τι 
ὀφθαλμοὺς διοίγυσι, τὰ T8 μεμυχότα τῶν στοµέων à ανα- 
στοασα οὐρύνε. «Ών δέ datur ἐγκύμων, πάντα ἅπο- 
τέχτει , πέταλα καὶ ὰ κληµατίδας, Άμος, οὕναρα, xen» 
ἐπὶ nguy εἶθ', ὅταν τε]οσθῇ, παρέχεται τὰς τροφάς, 
olo µήτηρ τῷ }ονομένῳ, διά τινων ἀφανῶν πόρων, οἳ τοῦ 
ο Γυναιξὺ μαστοῖς ἀναλογοῦσι" καὶ οὐ πρότερον ααύθ- 
ται τρόφουσα, 7 τὸν καρπὸν τελεοφορηθναι, Tuls;- 
φορδῖται δὲ o ο πεπανθεὺς ἄκρως, ἠνίκα, καὶ ἂν μηδεὶ; 
δρέπηται, τῆς ovupuvluc αὐτὸς ἐποήγοται διαύγννσθαι, 
ἄτε unis τροφών τῶν ἀπὸ τῆς τεκούσης deóuavos, i ixa- 
»óc 0 o», & χώρας ἀγαθῆς ἐπιλάχοι, σπείρειν καὶ γεν- 
yay ὅμοια τοῖς φυτούσασι. 

9. Ῥυχὴν δὲ φύσοως τριρὸ διαλλάττουσαν à ο τεοιῶν 
ἐποίαι αἰσθήσει, φαντασίᾳ, opu. Τα μὲν γὰρ quta 
ἀόρμητα, ἀφάνταστα, αἰσθήσοως ἄμέτοχα” τῶν δὲ ζώων 
ἕκαστον ἀθρόων μετόχει τῶν θἰρηµένων. Αἴσθησις uir 
οὖν, ig αὐτό που δηλοῖ τὸ ὄνομα ; εἰσθοσές τις οὖσα, τά 
Φφανέντα ἐπθιοφέραι τῷ νῷ' τούτῳ ye ; ἐπειδή ̓μάγιστόν 
έστι  ταμδῖον καὶ πανδοχές, πάν ὅσα δὲ ὁράσθως καὶ 
ἀκοῆς καὶ τῶν ἄλλων αἲσθητικῶν ὀργάνων ἐντέθεται καὶ 
ἐναποθησανρᾷαται, Φαντασία δὲ ἐστι τύπωσις [*] ἐν 
ψυχῇ᾽ & γὰρ iciroys⸗ ἑχάστη τῶν αἰσθήσοων, ὥσπερ 
δακτύλιός τις 5j σφρογὶς ὀαπεμάξατο τὸν οἰκεῖον — 
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πῆρα. Κηρῷ δὲ ἑοικῶς ὃ νοῦς, τὸ ἐκμαγαῖον δοξάµο- 
ος, ἄκρως παρ dovrà φυλάττθι , μέχρις ἃ ἂν τὸν τύπον 
μάνασα λήθη, 5 7 ἀντέπαλος µνήµης, η ἄμυδρὸς ἐργάση- 

reu 5 παντελῶς ἀφανίσῃ. Τὸ δὲ φανὲν καὶ Turo ἐν 
ιοτὲ μὲν οἴκείως, τοτὰ δὲ καὶ ὥς ἑτέρως διόθηκο τὴν ψυ- 
"p. Tovro δὲ αὐτῆς τὸ πάθος ὃ ὁρμὴ xalstrai, ἣν ὃρι- 
[όμενου τερώτην ἔφασαν εἶναι ψυχῆς xlynaty. Τοσούτοις 
μὲν δή ζώα προέχοι φυτών. Ἴδωμον 0é, vivs τῶν ἄλλων 
ώων ὑπιδρβέρηκαν ὃ 0 ἄνθρωπος. 

10. ᾿Ἐξαίροτον οὗτος τοένυν 7όρας ἔλαχα, διάνοιαν͵ 
| τὰς ἅπάντων φύσοις σωμάτων TB ὁμοῦ xoà πραγμάτων 
iode xatalappáve. ᾿Καθἀπερ γὰρ ἐν μὲν τῷ ̓σώματι 
τὸ ; ἠγομονικὸν ὄψις Ami», ἐν δὲ τῷ. παντὶ 7 η τοῦ φωτὸς 
guai, τὸν αὐτὸν τρόπον xai τῶν ἐν ἡ nd τὸ ̓κρατιστοῦο», 
0 οῦς" Veris γὰρ i οὗτος, ταῖς οἰκθίαις περιλαμ- 
πόμενος αὐγαῖς, δὲ ὧν o nolo καὶ βαθὺς ζόφος, ὃν 
κατέχθεν ἄγνοια τῶν πραγμάτων, ἀνασκίδγαται. Τοῦτο 
τῆς ψυχής τὰ εἶδος οὐκ ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων, ἐξ ὧν 
τὰ ἄλλα ἀποτελεῖτο, δρπλάσθη, καθαρωτέρας δὲ καὶ 
ἀμείνονος ἔλαχε τῆς οὐσέας ; ἐξ ἡ 7$ ei 9εῖαι | φύσεις έδη- 
μουργοῦντο, παρ ὃ xol µόνον τῶν ἐν η nut δἰκότως 
ἄφθαρτον ἔδοξον εἶναι Δνάνοια" μόνην γὰρ αὐτὴν ὃ po- 
νῆσας πατήρ ἐλευθερίας ἡξίωσα xal τὰ τῆς ἀνάγκης ἀνεὶς 
νοσμὰ a αφατον εἴασε, δωρησάµενος αὐτῇ τοῦ πρεπωδὰ- 
στάτου καὶ otxelov ατήµατος αὐτῷ τοῦ έκουσίου μοῖραν, 
ἦν ἠδύγατο δέξασδαι. Τὰ μὲν yàg ἄλογα ζώα, ὧν ἐν 
ταῖς ψυχαῖς τὸ ἐξαιρούμανον si; ἐλουθερίαν, νοῦς, οὔκ 
Urn, καὶ καταζουχθέντα xai ἐχαλφωθέντα πρὸς ὑπη- 
ρίαν ἀνθρώποις παραδέδοται, ὥσπερ οἴκέται δεσπό- 
Tuc: 9 δὲ ἄνθρωπος ἐθελουργοῦ xoi αὐτοκθλεύστον ΄ 
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}νώμης λαχὼν, xo) προαιρατικαῖς ἀθώμενος τὰ ποξλ 
ταῖς ἐβργνίαις, θὐκότως ψόγον μὲν ἔσχεν ἐφ οἷς ἐκ προ 
νοίας δικά, ἔπαινον δὲ ép oic ὁκών κατορθοῖ Tei 
μὲν γὰρ ἄλλων, φυτῶν T8 καὶ ζώων, οὔτε ai εὐφορέα 
ἀπομνετοι, οὔτε αἳ ἕ κακοπραγίαι vextel τὰς Τὰρ ép ἑκα 
τθρα — xai ? µεταβολὀν a ἀπιροοιφότους καὶ ἀκουσίου 
ἔλαβο». Μόνη δὲ η ἀνθρώπου ψυχή δεξαμόνη * 
SeoU vu» ἑχούσιον αύησιν καὶ κατὰ τοῦτὸ ὁμοιωθεῖσ 
αὐτῷ, χαλεπῆς καὶ ἀργαλεωτάτης ἁθοποίνης, τῆς ἀνάγκης, 
ὡς οἷόν Te ἦν ἀλονθορωθαῖσα, [*] κατὴγορίας à ἂν δεόν- 
τος τυγχόναι, on τὸν ἐλυθερώσαντα οὐ σθριέτεαι. Τοι- 
γάρτοι τὴν κατὰ ἀπθλονθέρων ἄχαρίστων ἀπαραίτητοη 
δίνην ὀρθότατα visui. Ὥστο —B καὶ ,iyayos;- 

y o ὃ Θεός, οὔχὶ νὺν πρῶτον, aj difu πάλαι, ποαγίως 
xai βεβαίως, ὅτι μἐποίησθ τὸν ἄνθρωπεον" (Gen. 6, 6), 
τουτέστιν , ὑποῖον αὐτὸν οἰργάσατο. Εἰργάσατο γὰρ 
αὐτὸν ἄφετον καὶ ἐλούδορο», ὀκουσίοις καὶ ,προαιφεεικαῖς 
χρησάµενον ταῖς ὀναργοίαις, πρὸς τήνδα τὴν χρθίαν, ἵνα 
ἐπιστάμενος ἀγαθά 18 oU καὶ κακά, καὶ καλών καὶ αἲ- 
σχρὼν λαμβάνω» ἔννοιαν» xai Δικαίοις καὶ ἀδίκοις xol 
ᾷλως τοῖς ar ἄροτῆς xai κακίας παθαρῶς ἐπιβάλλρν, 
αἱρέσοι ui» τῶν — Qvi à τῶν dvevsdor χρὴ: 
ται.  JloQ ὃ καὶ λόγιον & ἔστι τοιοῦτον ἄνογογραμμένον 
éy 4οντορονομίῳ' »1δού δέδωκα πρὸ Ξεροθώστον σου τὴν 
bi» xoi τὸν J'avato», τὸ ὄγωθὸν καὶ τὸ κακόν’ enti 
ex» ζωή». (Deut. 30, 15 ) | Ovxoty ἄμφύτορα διὰ του- 
sov παρίστωσαε, ὅτι «oi ἀπιστήμονος τῶν ἀγαθῶν καὶ 
τῶν ἐναντίων yeyovagiy ἄνθρωποι, κα) ὀφθίλουσι περ 
τῶν χειρόνων aigsia dos τὰ κροίττω, λογισμὸν ὄχοντος 4 
éevroi; ὥσπερ Tuo δικαστὴν ἀδωροδόκητο», oig ἂν 0 
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Αρθὸς λόγου ὑποβάλλῃ πθσθησύμενο», οἷς 0. a» ὁ ἐνν- 
ας ἀποιθήσοντα, 

Diii irascitur. — Dicit autem Moses et won ease Devm 
sicut hominem et esse eum sicut hominem, illud ad veri- 
tatem , hoc docendorum rudiorum causa. (11-14.) 

414. Adbnlemoòres οὖν ἀποχρώντος σεεὸ τούτων τὰ 
Ens impe». Ἔσει δὲ τοιαῦτα΄ edendo, φησί, 
st» ἄνθρωπον ὃ ον ἐποίησα ἃ eno "pocusrov τῆς fio ἀπὸ 
ἐνθρώπου i ἕως κτήνους, ἀπὸ ἑρποτών ἕως πετοινών τοῦ 
θὗρανοῦ, ὅτι δεδυμήόη», ὅτι ἐποίησα αὐτόν Ιλ 
Wig τῶν θἰρημόνων ἀπούσαντος ὑπολαμβάνουσι ὀνμοῖς 
καὶ ὀργαῖς ἀρῆσθαι τὰ ὃν, Een δὲ οὐδε»ὶ λήπτὸν πά- 
9e τὸ magna ac Deyelos γὰρ ἄνθρωπίνης τὸ πηραί- 
γεν ἴδιον' ed δὲ οὔτε τὰ ψυχήν ἄλογα πάθη, οὔτε τὰ 
σώματος μέρη xoi μέλη συνόλος ἐστὶν omia.  Aíystoi 
δὲ οὐδὲν ἡ ἧτεον παρὰ τῷ σομοθέτῃ uáyps τινὸς εὔρογω- 
γῆς τὰ τοιοῦτα, τοῦ νονθπτῆσαι χάριν ποὺς  ἑτέρως μὴ 

ὀυναμένους σωφρονῶσθαι. Ἐῶν γὰρ ἐν ταῖς προοτά- 
ξεσι καὶ ἀπαγορεύσεσι γόµων, οἳ δή υρίως ala? νόµου, 
δύο τὰ ἀνωτάτω πρόκθετωυ κοφάλαια nep) τοῦ αὐφίο' ἓν 
pev, ' ὅτι »00X ὡς ἄνθρωπεος 0 Ósoc* (Num. 23, 39), 
ἵτθρον 0$, ὅτι .ὼς ἄνθρωπος. «Ἀλλὰ τὸ μὲν πρῶτον 
αληθοίᾳ βββαιρτάτῃ sten egre, τὸ δὲ ὕστερον πρὸς τὴν 

τῶν πολλῶν διδασκαλέαν δἰσάγεταε, παρ. .0 καὶ [*] λόε- 
ται ἐπ αὐτούς (Deut. 4, 3 „Ne ἄνθρωπος που 

δῦσαι τὸν viüy αὐτοῦ:" ὥςτο σταιδδίας & ὄντκα xe νυν- 
δεσίας, oj οὐχὶ τῷ ποφρκέναι Σοιοῦτον εἶναν λέλεκεσν. 
Τῶν γὰρ ἀνθρώπων ol μὲν ψυχῆς, οὗ δὲ σώματος γ9γό- 
νασι φᾶρι, «Οἱ μὲν. οὖν φυχῆς Mun οηταῖς wed 
PnuiLo II. 

. 
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ἄπωμᾶτοις φύσεσον ἐνομιλαῖν δυνάµδνοι, οὐδεμιᾷ τῶν yt 
γονότων ἰδέᾳ παραβάλλουσι τὸ ov, ἀλλ ἐκβιβάσαντες αυ 
τὸ πάσης ποιότητος — ἓν γὰρ τὼν sic τὴν μακαριότητι 
αὐτοῦ καὶ τὴν ἄκραν εὐδαιμονίαν qv, τὸ qui» à ἄνευ χα 
ρακτῆρος τὴν ὕπαρξιν καταλαμβάνεσθαι — την xara τ. 
εἶναι µόνον φαντασίαν ἐνθδέξαντο, μὴ μορφώσαντες αν. 
τό oi δὲ συμβάσεις καὶ σπονδὰς πρὸς σῶμα Duro: 
ἀδυνατοῦντος ἀπαμφιάσασθαι τὸ gau πορίῤλημα xa 
μόνην καὶ καθ Soter ἀπερορδοᾶ καὶ ἁπλὴν φύσιν ἰδεῖν 
—X καὶ ἀσύγκριτον, ὁποῖα περὶ ἑαυτῶν, τοιαῦτα καὶ 
"589i τοῦ πάντων airov διενοήθησα», ov ov λογισάµεροι 

ἄτι τῷ μόν ἐκ πλειόνων συνόδον δυνάμεων 7ονομένη 
πλιόνων ἔδαι μερών πρὸς τὴν τῶν καθ ἕκαστον xeu» 
ὑπηροσίαν. 

42. Ὁ δὲ «Θεός, ars ἀγόννητος p καὶ τὰ ἄλλα cy 

yo» ats. yévenw, οὐδενὸς ἐδοήθη τῶν τοῖς γωνήμαι 
προρόντων. "Enel καὶ τί φῶμεν; Ei κέχρηται τοῖς 0g- 
γανυκοῖς uspsot: βάσεις μὲν ἔχει τοῦ προέρχοσθαι χα- 
Qv; Ἐαθιαῖται δὲ noi ĩ πεπληρωκὼς τὰ πάντα; καὶ E 
tiva, μηδενὸς ὄκτας ἰσοτίμου; xai ἔνθχα τίνος; ov 7αρ 
ὑγοίας φφονείζων ὥσπιθρ καὶ quic. Koi yelgac μέντοι 
πρὸς τὸ. lapi» 8 xoi δοῦναν; αμβώνει μὲν δὲ παρ 
ουδανὸς οὐδέν.. πρὸς γὰρ τῷ ἀνεπιδεεϊ καὶ τὰ σύμπαντα 
Eye κτήματα δέδωσι δὲ λόγῳ χῥώμενος ὑπηρέτῃ δωρθω», 
ᾧ xci τὸν xoc» sig; aero. Ὀφθαλμῶν 7ο μήν oux 
lire, οἷς ἄνευ φωτὸς αἰσθητοῦ κατάληψις οὐ Τένεται΄ 
τὸ δὲ αἰσθητὸν φῶς 7ενητόν, ἑώρα δὲ ὁ θεὸς καὶ : πρὸ 
}ενάσκως φωτὶ χρώμονος ἑαυτῷ. TI δεῖ λέγε nai TOY 
της τροφής ὀργάνων; Εἰ γὰρ ταῦτ ἔχει, καὶ τρέφεται, 

xai. πλφρωθεὶς μὲν ἀποπαύαται, πανφάµενος δὲ δεῖται 
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πάλιν. xoi τὰ ἄλλα ῦσα τούτοις ἀκόλουθα οὐκ ἂν εἷ- 
ποιµι. -Ἀσεβὼν αὗται γὰρ αἱ μυὐοποΐαι Aoyo μὲν a»- 
Φρωπόμορφω, ἔργῳ i ἀνθρωποπαθὲς icayortwy τὸ 
Φεἴο». 

43. Τίνος οὖν Ívexa Μωνσης βάσεις, χεῖρας. εἰς- 
όδους, [5] ἐξόδους enaiv εἶναι περὶ τὸ ἀγέννητον; Τίνος 
δὲ χάριν orta τοῦτον πρὸς ἐχθρῶν & ἄμυναν; ξκρηφο- 
ροῦνται γὰρ καὶ βέλεσι χρώμενον καὶ πνεύμασι xai φθο- 
ροποιῷ xul; καταιγίδα καὶ κθραννόν, ἑεέροις 0 ὀνόμασι 
ταῦτα ποιηταὶ προοαγορεύοντος, ὅπλα τοῦ αἴτίου φασὶν 
εἶναι. Πρὸς δὲ ἔτι Glo», θυμό», ὀργάς , ὅσα τούτοις 

όμοια, ἀνθρωπολογῶν διθξέρχοται. — Άλλα τοῖς πυνθα- 
γοµένοις ἀπιοκρύνοται f) οὗτοι, τῷ ἄριστα νοµοθοτη- 
σαντι τέλος ἓ ἓν Og προκεῖσθααι , πάντας ὠφελῆσαι τοὺς 
ὀτυγχάνοντας. Oi μὲν οὖν οὐμοίρου φύσθως λαχόντος 
xai ) ἀγωγῆς ἐν πᾶσιν ἀνυπαιτίου, τὴν μετὰ ταῦθ ὁδὸν 
τοῦ βίου λεωφόρον καὶ οὐθεῖαν εὑρίσχοντος ἀληθοίᾳ 
συνοδομπόρῳ χθῶνται ; παρ ῆς μυηθέντες τὰ περὶ τοῦ 
ὥτος ἀψευδη μυστήρια τῶν }ενέσεως οὐδὲν ,mgocava- 
πλαττουσιν αὐτῷ. Τούτοις οἴκειόταταν αρόνειται xe- 

φάλαιον ἐν τοῖς ἱεροφαντηθαῖσι χρησμοῖς, ὅτι ,0Vy ὡς 
ἄνθρωπος ἃ θεόςί, --- ἀλλ οὐ ὡς οὐρανός, ον ὡς 
εόσμος, πεοῖα γὰρ εἴδη ταῦτά ye καὶ sig αἴσθησιν ἐρχό- 
μενα ὃ δ᾽ ἄρα ονδὲ τῷ νῷ καταλησττός, ὅτι μὴ κατὰ τὰ 
εἶναι μόνον ̓ ὕπαρξις γάρ ἐστι ὃ καταλαμβάνοµεν αὖ- 
τοῦ, τὸ δὲ χωρὶς ὑπάρξεως οὐδέν. 

14. Oi δέ ye νωθοστέρᾳ μὲν καὶ ἀμβλείᾳ κοχρηµένοι 
τῇ φύσει, περὶ δὲ τὰς ἐν παισὶ τροφὰς πλημμεληθέντες 
καὶ Οξὺ καθορᾶν ἀδυνατοῦντος ἰατρῶν δέονται κοµοθε- 
τῶν, οἳ πρὸς τὸ παρὸν πάθος τὴν oixelay ἐπωοήσουσι 

F2 
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Degerteloy. "Enel καὶ ἀναγώγους xal αφ ἄφροσιν οἴκέταις 
φοβρρὸς δεσπότης ὠφέλιμος: τὰς γὰρ ἐπανατάσεις καὶ 
«ἁπμλὰς αὐτοῦ δοδιότος ἄνοντος φόβῳ Ῥουθοτοῦνται 
Μανθανέτωσαν οὖν πάντες οἳ τοιοῦτοι τὰ ψευδη, δὲ ὧν 
ὠφεληθήσωνται, οὗ µή δύνᾶνται δὲ ἀληθοίας σωφρονί- 
ὅσδαι. Ka) γὰρ Toit τὰ σώματα κάμνουσυν émaqa- 
λὼς οἱ νομιμώσατου τῶν ἑατρώ» τὰ aieo λαλεῖν ovy 

ὑπομένουσι», εἰδότος ἄθυμοτέάρους μὲν ἐκ τούτου γενη- 
σοµένους καὶ ov ῥωσθησομένην τὴν νόσο», ἐκ δὲ τῆς τῶν 
ἐναντέον παρηγορίας πραύτερον τὰ d χερσὶν οἴσοντας 
wal τὸ ἀῤῥώστημα λωφῆσον. Τίς [9 8 ἂν τῶν eU φρυ- 
νούντων simos τῷ Φεραπευομένῳ' 1i οὗτος) τετµήσγ, 
πεχούσῃ, ἀκρωτηριοσθήσῃ,, — xa) a» si μέλλοι ταῦτα 
εξ ἀνόγκης ὑπομένειν; Οὐδὲ slc ἐρεῖ. Προαναπεσὼν 

γὰρ τὴν γνώμη» ἐκεῖνος καὶ νύσο» ἑτέραν τῇ ψνχῇ ἄργα- 
Ἀρωτέραν τῆς προὐπιούσης τοῦ σώματος προςλαβὼν e απε- 
ps πρὸς τὴν Θραπείαν ἄσμενος * [*] ἐν δὲ τοῦ τὰ ἐναν- 
τία ἁνάτῃ τοῦ Φεραπεψοντος προθδοκῆσαι τλητιπῶς 
πάνθ ὑποστήσεται, καὶ ἂν ἀλγεινότατα à τὰ σώδοντα. 
Γυνόμονος οὖν τῶν νῆς ψυχης παθών καὶ νοσημάτων 
ἄριστος ἑατρὸς ὃ νομοθέτης € ἓν fero xoà τέλος προέθο- 
το, αὐταῖς ῥίζαις τὰς τῆς διανοίας νόσους ὀκτομδῖν » iya 
μη τις ὑπολειφθσῖσα βλάστην ἀῤῥωστήματος ἐνέχκῃ δυς- 
sa Tov. Τοῦτον δη τὸν τρόπον grow — δυνήσε- 
σθαι, & χθώμονον ἀπειλαῖς xoi ἀγανακτήσέσι xor) ὀεα- 
θαιτήτοις ὀργαῖς, ὅτι δὲ ἄμυντηρίοις ὅπλοις πρὸς τὰς χα- 

v& τῶν ἁδμιούντων ἐποξόδους εἰσαγόγοι τὸ αἴτιον᾽ μόνος 
γὰρ οὕτως ὃ ἄφρων νουθετεῖται. Io Ü ! ues Üoxei τοῦ; 
προθιφηµένοις δυσὲ ποφαλαίους, τῷ τε ρῶς ἄνθρωπος" 
καὶ ty ,,evy ὡς ἄνθρωπος ὁ θεάς, ἕτορα δύο συνυφη- 

* 
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ναι ἀκόλουθα καὶ συγγενή, φόβο» τε καὶ ἀγαπην᾽ τας 
γὰρ διὰ τῶν νόμων eic οὐσέβιαν ὁρῶ παρακελούσοις 
απάσας ἀναφερομένας $ πρὸς τὸ ἀγαπᾶν $ πρὸς τὸ 
φοβεῖσθαι τὸν ὄντα. Τοῖς μὲν οὖν weite μέρος pe 
πάθος ἀνθρώπου περὶ τὸ ὃν νοµίζουσι», alàa Όοοπρο- 
πῶς αὐτὸ δὲ αὐτὸ µόνον τιμῶσι, τὸ ἀγαπᾶν οἰκειότα- 
to», φοβαῖσθαι δὲ τοῖς ἑτέροις. 

»Indignatus sum, quod fecerim'* tantum ad malos referen- 
dum: erga bonos, quamvis non per omnes partes bonos, 
Deus est misericors, quae eius virtus iustitià antiquio- 
est; sicut omnino Deus erga creatos nonnisi cemporctis 
potentiis utitur. (15 - 18.) 

- 45. A4 μὲν οὖν προχαταστήσασθαν τῆς Ἐπτήσεως 
ἁρμόττον ἦν, τοιαῦτό ἐστιν. ᾿Ἐπανπέον δὲ ἐπὶ τὴν & 
ἀρχῆς σκέψυ», xod ἦν ἡποροῦμον, tiva ὑπογράφει νοῦν 
τὸ B νἐθυμώθην, ὅτι ἐποίησα αὐτούς': (en. 6, T). Ίσως 
oU τοιοῦτόν τι βού]σται παραστῆσαι, ὅτι oi hiv φαῖλοι 
θυμῷ 79γόνασι θεού, oi 0 ἀγαθοὶ χάριτε, καὶ 7ὰρ éEnc 
φησι Νώε δὲ etos χάριν. « (Gen. 6, 8.) Τὸ δὲ κυ- 
θιολογούμενον ἐπ ἀνθρώπων πάθος ὃ «Φυμὸς οὐθυβό- 
λως εἴρηται, τροπικώτερον δὲ ἐπὶ τοῦ ros, οἷς τῆν 
— τοῦ πράγματος δήλωσιν᾽ ὅτι πἀνθ, ὅσα 
à Seri 5j qofov i; Morem ἢ ἡδονὴν 7 τι τῶν ἄλλων πα- 
Say πράττοµον, ὑπαίτια καὶ ἐπέληπτα ὁμολογουμένως 
irri», ὃ 0c« δὲ pet ὀρθότητος λόγου καὶ ἀπιστήμης, έπαι- 
τά. » "Ogite, ὅση καὶ περὸ την προφορὰν κἔχρηται προ 
Heal στι ρἐθμώδη», ὅτι ἐποίησα αὐτοὺς" ἰπώ», 

οὗ κατὰ ἀντιστροφήν διότι ἐποίησα αὐτούς, ἔδυι 

— * Τοῖτο μὲν γὰρ μπτανοοῦντος ἦν, ὅπερ 7| τὰ 
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πάντα προμηθουµένη Θεοῦ φύσις ovx ἀνέχεται ἐκεῖνο 
δὲ δόγµα συνεκτικώτατο», οἰςηγουμένου, ὅτι πηγή μὲν 
ἁμαρτημάτων θυμός, λογισμὸς δὲ κατορθωμάτων. Me- 
μνηµένος δὲ τῆς περὶ πάντα τελδίας 
ὃ Θεός, καὶ ἂν τὸ σύμπαν 9 τὸ πλεῖστον ἀνθρώπων 
πλῆθος ἐξ ἑαυτοῦ δι ὑπερβολὰς ἁμαρτημάλων περωί- 
πτῃ, τὴν δεξιὰν καὶ σωτήριον χεῖρα ὀρέγων [*] ὑπολαμ- 
βάνει καὶ ἐξανίστησιν , ovx ἑῶν sig ἅπαν φθαρῆναι καὶ 
ἀφανισθῆναι τὸ γένος. 

46. 4ιὸ »vy φησι τὸν Nos χάριν εὗρεῖν παρ αὐτῷ, 
ὅτε oi ἄλλοι φανέντος ἀχάριστοί τνθιν μέλλουσι δύκας, 
ἵνα τὸν σωτήριον ἔλεον ἄναχεράσηται τῇ κατὰ ἁμαρτα- 
νόντων χρίσει, καδάπερ καὶ ὃ ὑμνῳδὸς εἰπέπου' » Έλεον 
καὶ αρίσιν q ᾷσομαί σοι". (Psalm. 101 [100], 4) Εἰ γαρ 
βουληθοίη o Φεὺς δικάσαι τῷ θνητῷ yévet χωρὶς ἐλέου, 
τὴν καταδικάζουσαν ψηφον οἴσει, μηδενὸς av parra 
τὸν ἀπὸ Υενέσθως μέχρι τελευτῆς βίον ἄπταιστον ἐξ éov- 
τοῦ ὁραμόντος, ἀλλὰ τοῦ μὲν ἑκουσίοις, τοῦ δὲ ἀκουσέοις 
χρησαμένου τοῖς ἐν ποσὺν ὀλισθήμασῳ. Ἵνα οὖν ὑπάρ- 
a τὸ γένος , xal αν πολλὰ τῶν ἰδυιῶν ῥύθια χωρῇ, τὸν 
ἔλθο» ἄνακέρνησιν, ᾧ πρὸς εὐργθσίας καὶ τῶν ἀναξίων 

χρῆται καὶ οὗ µόνον δικάσας £s, αλλ ἐλεήσας δικά- 
Qu πρεσβύτερος 2e δίκης ὃ ἔλθος παρ αὐτῷ ἐστῶ, 
ἄτθ τὸν κολάσεως ἄξιον ov μετὰ τὴν δίκη», ἀλλὰ πρὸ δἵ- 
μῆς εἰδότι. 

2041. dix τοῦτο ἐν , ἑτέροις εἴρηται΄ »Ποτήριον ἐν 

χειρὲ κυρίου, olyov ἄκράτου πλήρες κοράσµατος΄" (Psalm. 
15 [τα], 9), xaltoi τὸ κεκραμένον οὐκ ἄκρατον αλλ 
ἔχει λόγον ταῦτα φυσµιώτατον καὶ τοῖς προθιρηµένοις 
ἀκόλονῦον᾽ ὅ γὰρ θεὸς ταῖς δυνάµεσι πρὸς μὲν ἑαυτὸν 
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ἄκρ aoi, χρῆται, πθκραμέναις δὲ πρὸς Τένεσι», τὰς γὰρ 
ἁμιγεῖο θνητὴν ἄμήχανον φύσιν χωρῆδα. Ἡ Ῥομέζαις 
ἄκρατον μὲν τὴν ἡλίου φλόγα um δύνασθαι θεαθῆναι — 
σβεσθήσεται γὰρ πρότορον ἢ ὄψις μαρμαρυγαῖς τῶν 
ἀκτένων ἅμυδρωθεῖσα 5 προςβάλλουσα καταλήψεται, 
καέτοι καὶ ἥλιος ἓν ἦν ἔργον Φεοῦ » μοῖρα οὐρανοῦ, πί- 
Ansa αἲθέριον —, τὰς δὲ o ἀγεννήτους apa δυνάμεις ἐκεί- 
νας, oi περὶ αὐτὸν οὖσαι ̓ λαμπρότατον qos ἁπαστρά- 
πτουσυ, ἀκράτους περυοῆσαι δύνασθαι; igneo οὖν 

τας ἡλιακὰς ἀντῖνας ἔτειγα μὲν ἀπ οὐρανοῦ μέχρι Την 
τερμάτων » Τὸ , σφοδρὸν τῆς ἐν αὐταῖς Φορμότητος à ανεὶς 
xai χαλάσαο à ἀέρι ψυχρῷ — τούτῳ γὰρ αὐτὰς ἀνεκαρά- 
σατο, ὅπως τὸ αὐγοειδὲς ἀπὸ τοῦ φλογώδους πυρὸς 
ἀνασταλέν, τὴν μὲν τοῦ χαΐθιυ μοθειμένον δύναμιν, τὴν 
δὲ τοῦ φωτίζουν περιδζον , τῷ ταμιευομόνῳ ἐν ταῖς ὄψοσι 
συγγανοῖ αὐτοῦ καὶ qo ὑπαντάσαν ἀσπιάσηται' 5 γὰρ 
τούτων LJ ἐναντίας aig ταυτὸ σύνοδός τε καὶ δεξίωσις 
τήν δὲ ὁράσεως αντίληψι» ἐργάζαται ----᾽ οὕτως ἐπιστή- 
µην Φεοῦ καὶ σοφἰαν καὶ φρόνησιν καὶ δικαιοσύνην xoi 
τῶν ἄλλων ἑκάστην ἀρετῶν τίς ἂν ἀκραιφνῆ δέξασθα, 
δύναιτο θνητὸς àv, ἀλλ οὐδ ὁ σύµπας οὐρανός τὸ xai 
κόσμος; Εἰδὼς τοίνυν ὃ δημιουργὸς τὰς περὶ αὐτὸν ἐν 
ἅπασι τοῖς ἀρίστοις ὑπορβολὰς καὶ τὴν τῶν γεγονότωνι 
εἰ xoi σφόδρα μεγαλαυχοῖον, φυσικήὴν ἀσθύειαν, οὔτε 
r] εὐεργετεῖν οὔτε κολάζαιν ὥς δύναται βούλαται, ἀλλ ὥς 
ἔχοντας ὁρᾷ δυνάβεως τοὺς ἑκατέρου μεθέξοντας. ' E 
à τοῦ ἀνθιμένου καὶ μεσότητα ἔχοντος τῶν δυνάµεων 
αὐτοῦ κφάµατος ἑωπιεῖν καὶ απολαῦσαι δυνηθείηµο», 
ἀποχρῶσω εὐὑφροσύνην παρπωσαίμεῦα, ῆς τελειοτέραν 
μὴ Ὀππείτω Aoi» τὸ ἀνθρώπων γένος: ἐδείχθησαν yag 
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αἱ μιγοῖς καὶ ἄκρατοι καὶ τῷ ὄντι ἀκρότητος πθρὶ τὸ Ov 
μόνον ὑπάρχουσόν. 

1$, Τοῖς δὲ οὐρημένοις ὅμοιόν ἐστι sei τὰ ἑτόρωόι 
ἀεχθόν' ;4παξ κύριος ἑλάλησο, δύο ταῦτα (povera, 
(Psalm. 62  [e1], 12.) Τὸ μὲν γὰρ ἅπαξ ὅ ἔοννα τῷ ἀκρά- 
τῷ, καὶ γὰρ τὸ ἄκρατον µονάς, καὶ ἡ μονὰς ἄκρατον' 
16 δὲ ὃς τῷ 9 κακραµόνῳ, "κεχραμένον". Υὰρ οὐχ ἁπλοῦ», 
ae καὶ σύγκρισιν καὶ diui ἐπιδοχόμενυ». Μονάδας 
μὲν οὖν ἄκράτους, ὃ Φεὸς λαλαϊ. ov 7άρ ὁστω 0 λόγος 
αὐτῷ “γθγωνὸς" ἀέρος nius, ἀναμιγνύμενος, ἄλλῳ τὸ 
παράπαν οὔδενί, ἄλλα xoi ἀσώματός τε καὶ yvurác, 
— μομάδος. Ἀκούομεν δὲ ἡμάς δυώδι᾽ τό γὰρ 
dq ἡγεμονικοῦ πνεῦμα δια τραχείας ἀνοπθμπόμανον ἁρ- 
τηρέαρ τυποῦται μὲν iv στόµατι ὥσπερ ὑπὸ δημιουργοῦ 
τινος, Γλώττης» φθρόµονον ὃ ἴξω καὶ ἄναμιχ θὲν αέρι 
συγγονεῖ »oi πλῆξον αὐτὸν τήν δνάδος κρᾶσιν ἁρμονέως 
ἀπεοτελεϊ. τὸ γὰρ συνηχοῦν ix φθόγγων διαφορόντων 
δναδι μεριστῇ τὸ πρῶσον ἁρμόξαται, oce καὶ βαρὺν τό- 
yo» ἐχουσῃ. Παγκάλωρ οὖν τῷ πλήθοι τῶν ἀδίκων Ao- 
Φισμών ἀντέθηκον ἕνα TO» δίκαιον, —R μὲν ἑλότκο- 
να, δυνάμει δὲ πλδίονα, ἵνα μὴ ταλαντεῦσαν ὥςπορ dni 
σπλάστιγγος βρίσῃ τὸ χαῖρον, ἀλλὰ κράτει τῆς ἐναντέας 
περὶ τὸ βέλτιον ῥοπὴς ἀνακουφισθὰν ἀσθενήσῃ. 

» Inveni Nos gratiam coram Deo*: — variae inveniendi et 
non inveniendi rationes. (19-22.) 

49. Τί δέ ἐστι «0 ,, IN Os sopa χάριν ἑἐνοντίον αυρίου 
τοῦ Φεοῦ« (Gen. $, 8) συνοπισκοφάμεθα. Té» οὑρι- 
σκόντων oi μὲν & πρότερον ὄχοντες ἀπέβαλον αὖθις οὗ - 
ὗσνονσιν, oj δὲ c. μὴ πάλαι vor δὲ πρῶτον σεοθισποιή-- 



13296] QUOD DEUS IMMUTABILIS. $9 

roro. Τοντὶ μὲν οὖν γὸ ὄργον οὕροσω, éxstvo δὲ ἀνεύ- 
εσι οἱ ὄηρητικοὶ τών πυρέων 6 ὀνομάτων καλδῖν εἰώθασι. 
l'ov μὲν οὖν προτέρον πφράδδιγµα ἐναργέστατον τὰ π- 
? τῆς μογάλης epe (Nom. 6, 2) διατοτογµένα. Een 
: οὐχὴ piv αἴτησις ἀγαθῶν πορὰ Φοοῦ, Μεγαλη δὲ ovy, 
tò αὐτὰ» «όν Φεὸν αἶτιο» ἀγαθῶν à ἂφ ἑαντοῦ vont, 

μηδενός ἑτέρου τῶν eu τὸ δοκοῖν ὠφολεῖν συνοργοῦντος, 
µη γῆς ὡς ναρποτόκου, μὴ vera» ὡς | σπέρματα καὶ φυτὰ 
πνανξόντων, μὴ άέρος ὡς τρέφειν ἱκανοῦ, μὴ 7δωργίας | 
8; φοφᾶς αὐτίας, μὴ ἑατρικῆς ὡς ὁγοίας, μὴ Τάμου ὡς 
γενέσεως πτθίδων ' πάντα γὰρ ταῦτα δυνάµοι 9eov (*] us- 
ταβολὰς δέχοταί soi τροπάς, ὡς τὰ ἐναντία πολλάκις τοῖς 
ü £O ove ἀπεοταλαῖν. Τοῦτον οὖν φησι Μωυσῆς μάγιον»" 

εἶναι, »ερέφοντα «opm ̓ Ἐρίχα χοφαλῆς« (Num. 6, 6), 6 onep 
ἠν τὰς ἐν τῷ ἠγομονοιῷ τῶν ἀρετῆς δογμάτων κεφαλαιώ- 
buc ἀνανολὰς συναύξοντα, καὶ τρόπον τινά ̓ κομῶντα καὶ 
σερυνόµονον ἐν αὐταῖς. x ἔσειν 8 Ote ἀπέβαλεν av- 
τᾶς, αἰφνίδιον ματασχήψαντος οἷά τοος τυφώνος eic τήν 
ψυχη» καὶ τὰ xela πάντα αὐτῆς ἐξαρπόσαντος — 0 δὲ 
Twp οὗτος τροπή τίς ἐστιν ἀκούσιος παραχρῆμα τὸν 
ovy paodvooca, 5, ην καλεῖ ».άνατον““ (ibid. v. 9). MAX 

όμως ἀποβαλὼν αὖθις καὶ καθαρθεὶς ἀναλαμβάνοι καὶ 
σαμιρνήσκεται ὧν τέως ἐπολέλήστο, καὶ | ἅπτερ ἁπέβαλεν 
Μρίσκθι, ὡς υτὰς προτέρας της τροπης ἡμέρας ἀλόγους 
ἐετάζρσθαι:, ἡ διότι παράλογον 3 3 TQorri πρᾶγμα, ἁπᾷ- 
hy ὁρδοῦ λόγου xoi φρονήσεως ἄμέτοχο, 7 "op ὅσον 
οκ Pg ἀξία καταριθμεῖσθαι" τῶν φἀρ τοιούτωνί, 
ἔφη τις, οὐ λόγος, οὐδ᾽ ἀριθμός». 

20. Πολλάκις δὲ ἐοτύχοµεν τούτοις, ἃ x und ὄνόρ 
πρότορον οἴδομεν' (Doro γαακτόνον quoi τινες ὑπὲρ τοῦ 
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τι τῶν ἡμερῶν δένδρων φυτοῦσαι σκώττοντα χωρίον Oy 
σαυρῷ πθριτυρΏῦ, ἀνελπίστῳ ̓ χφησάµενο». εὐτυχέᾳ. [' 
jov» ἀσκητῆς πυθομένου τοῦ πατρὸς “αὐτοῦ της Ene 
στήµης τὸν τρόπον τοῦτον: »,Τέ τοῦτο O ταχὺ eps 
Téxyoy; * ἀποκρίνεται καί φησι" ,,0 ragédeaxs κύριο 
ὃ Φεὸς ἐναντίον µου." (Gen. 31, 20.) Ὅταν γὰρ o 9ος 
παραδιδῷ : τὰ τῆς tiov σοφίας Φεωρήματα xay TOU χω- 
pic xoi πόνον, ταῦτα ἐδαίφνης οὐ προςδοχήσαντες ὃτ- 

σαυρὸν εὐδαιμονίας τελείας εὑρίσχομεν. Συμβαύαι k 
' 4t0ÀÀoxig τοῖς py ἐπισιόνως ζητοῦσιν o ἀποτυγχάνευ τοῦ 
Ὀ]τουμένον, τοῖς Ü ἄνου φροντίδορ , ῥᾷστα xoà a ux ἡ-. 
θνοήθησαν οὐρίσαοιν οἳ μὲν γὰρ Ρωθέστεροι xai ? petis 
vas ψυχάς, ὥρπερ oí τὰ ὄμματα πεπηρωμένοι η τὸν & 
τὸ Φεωρῆσαί τι τῶν κατ ἐπιστήμην πόνον ἴσχουσω aii- 
λῆ, oi δὲ φύσθως οὐμοιρίᾳ δίχα ζητήσεως µυρίοις ἐνέτνχω, 
Ρὐθυβόλῳ xal evólxro χρησάµενου προφβολῇ, ὡς δοκῦ 
αὐτοὺς μὲν μὴ σπουδάσαι τοῖς πρόγµασιν drug diy, ixi 
να δὲ us" ὁρμῆς προαπαντήσαντα eig οψιν ἐλθαῖν ἐπ 
χθῆναι καὶ τὴν ἂπ αὐτῶν — ἐμπαιῆσαι X9- 
τάληψι». | 

21. Τούτοις ὃ νομοθέτης quoi δεδόσθαι ,πόλε 
μθγάλας. καὶ καλάς , ἃς οὖν ᾠκοδόμησαν, οἴχέας nins 

τῶν ἀγαθῶν, Og οὐκ ἐνέπλησαν, λάκκους [*] Aalatopt- 
μόνους, ovs ovx ἐξελατόμησα», ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας 
οὓς οὐκ ἐφύτευσαν.« (Deut. 6, 11.) Jtóleis μὸν οὖν καὶ 
οἰκίας συμβολικῶς τάς τθ }ενινὰς ποὺ τὰς εἰδικὰς ἀροτῶ 
ὑπογράφει: πόλει μὲν γὰρ ἔοικο τὸ 7ένος, ὅτι καὶ ὃ 
µείδοσιν ἐδετάζεται πθριγραφαῖς xai πλειόνων που 
ἐστι», eldo; δὲ οἴκέᾳ, τῷ συνήχθαί τὸ μᾶλλον καὶ neꝙer 

γέναι τὴν κοωύτηια. Προητοιμασμένοι δὲ λάκκοι τά 
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έροες τῶν πόνων, τούτοις πρόχθιρα &91a, οὐρανίων 
2 zx οτέµων δοξαμεναὶ you oto», προς φυλακῆν τῶν προ- 
Οη]μεένων αρετῶν εὐτρεπεῖς Φησαυροί, ἐξ ὧν ρὐφροσύ- 
) τεαριγένοται ψυχή ταλδέᾳ, φῶς τὸ ἀληθοίας à ἀπαστρά- 
τουσα. Τοὺς μὲν οὖν ἀμπελῶνας εὐφροσύνης, τοὺς ὃ 

ιαιῶνας φωτός πεποίηται σύμβολο». Εὐδαίμονος μὲν 
v» οὗτοι, παραπλήσιόν τι πάσχοντες τοῖς ἐκ βαθέος 

νου διανισταμένοις καὶ τὸν κόσμον ἐξαίφνης ἀπόνως 
oi χωρὶ rgo Morelos ὃ ὀρώσιν. "49λιοι δέ, οἷς πρὸς 
| 10] ποφύκασιν ἄντιφιλονεικεῖν συµβαύῃ, ipii, , ἄργα- 
5ωτάτῃ νόσῳ 1 ἐπαιρόμενοι” πρὸς γὰρ τῷ τοῦ τέλους 
πεοτυγχάνευ» ἒτι μού οὐ μικρᾶς βλάβης μεγάλην αἰδχύ- 
"v ὑπεομένουσι», ὥσπερ αν πρὸς ἐναντία πνεύματα ν]ες 
λαλαττεύουσαι" πρὸς γὰρ τῷ ui τυγχάνει ὑποδρόμων, 
9 οὓς ἐπείγονται ; πολλάκις αὐτοῖς πλωτῆρον καὶ φορ- 
τοις ἀνατραπεῖσαι λύπην φίλοις, ἡδονην 0. ἐχθροῖς ἐμ- 
ταρέσχο». 

22. «4έγει οὖν ὃ νόμος, ὅτι »παραβιασάμενοί, τινος 
πνέβησαν ἐπὶ τὸ ὄρος, καὶ dier « € Ἀμοῤῥαῖος 0 κα- 
Γοικῶν ἐν τῷ Ops: ἐκείω, xoi ἐτέερωσκεν αὐτοὺς, ὣς c» 
ποιήσθιαν αἱ µέλισσαι, καὶ ἐδίωξεν αὐτοὺς απὸ Zoo ἕως 
Egi. (Deut. 1 43. 44.) Ἀνάγκη γάρ, καὶ τοὺς ἀφνώς 

ἔχοντας πρὸς τὰς τῶν τοχνῶν ἀναλήψεις, si τι βιαδόµενου 
πονοῖντο περὶ avrác, μὴ µόνον σφάλλεσθαι τοῦ τέλους, 
αλλὰ καὶ αἰσχύνην ὄφλοιῳ, καὶ τοὺς ἄλλο τι τῶν δεόντων 
ἀσυγκαταθέτῳ 7νώμῃ πράττοντας ἐθελουσίως, βιαδομά- 
νους δὲ τὸ παρ αντοῖς ἀχούσιον, μή κατορθοῦν, ἀλλὰ 
πρὸς τοῦ συνειδότος τιτρὠσκεσθαι καὶ διώκεσθαι. Καὶ 
τοὺς τὰς Ολιγοχρηµάτους παρακαταθήκας ἀποδιδόντας 
ἐπὶ 9599 στερήσθως μειζόνων οἴποις ἂν πίστει διαφέρει», 
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oi, καὶ Ote δὴ ὠπέδοσαν, πολλὰ τὴν ἔμφυτον απιστί 
ἐβιάσαντο, € p ῆς μήποτε παύσαιντο XOTOXSVEOULEYÉ 
Θερωσδίαν δὲ ὅσοι toU μόνου σοφου! ῦόθον ἐπετήδουσα 
Gere ἐπὶ σκηνῆς Ἱεροπρεπεστάτης , ἀχρι τοῦ µόνον A 
δείξασθαι τοῖς συνεληλυθόσι Oearaic προαίρεσι» 
τος βίου, βωμολοχίαν πρὸ οὐσοβνίας ἐντῇ ψυχῇ φόρο 
ovy αὐτοὺς ὥοπερ ἐπὶ τροχοῦ κατατοίνουσι καὶ hdi βασα 
»ζουσεν, ἀνογκάζοντος ἐπιμορφάζβιν ψευδὼς ἀλήθειω 
Τοιγάρτοι βραχὺν χρόνον ἐπισκιασθόντες διὰ τῶν Ori 
δαιµονίας συμφόλων, 3 Ἀκώλνσις" us» ἐστιν — 
μεγάλη δὲ καὶ τοῖς ἔχουσι καὶ τοῖς συνιοῦσι ζημία, di 
ovis à ἀπαμφιασάμενοι τά πθρίατττα γυμνήν ἐπειδοίνο" 
ται τήν ὑπόκρισιν' καὶ τότε ὥσπερ oi ξενίας ἁλόντες v: 
Φούονται, τῇ usyloty πόλων ἄρετῇ μηδὸν περοσήκοντω 
ἑαυτοὺς παρεγγράψαντος. Τὸ γὰρ βίαιον ὀλεγοχρόνιο, 
ὥς καὶ αὐτό που δηλοῖ τὸ ὄνομα, παρὰ τὸ βαιὸν οἱρημέ 
νον᾿ βαιὸν δὲ τὸ ὀλιγοχρόνιον ἐκάλουν oi παλαεοί. 

Quamnam gratiam Noé invenerit. — Falsam, o anima, Το’ 
tiam, hominum fuge, Dei veram quaere. (83 - 25.) 

23. TY δέ ἐστι τὸ ,,ING8 ail x&on. παρὰ πυρίφ τῷ 

Φῷ« (Gen. 6, 8), διαπορητέο». "9 οὖν τοιοῦτόν έστι 
to δηλούμονον, ὅτι χάριτος ἔτυχαν ; 5 ὅτι χάριτος atio 
ἐνομίσθη; -Ἀλλὰ τὸ μὲν πρότορον ον εἰνὸς ὑπονοεῦ' 
ti γὰρ αὐτῷ πλέον δοδώρηται πώτων, ὣς ἔπος εἰπεῦ, 
ὅσα ου σνγκέκριται μόνον, ἀλλὰ καὶ στοιχειώδεις ἀπ]αί 
φύσεις εἰσὲ χάριτος ἠξιωμέναι Θεῖας; Τὸ δὲ 9 ὕστερον Eu 
µέν τινα ovx ἀνάρμοστον λόγον, αρένοντος. τοῦ aw 
δωρεών ἀξίους τοὺς τὸ θΘεῖον ἐν ἑαντοῖς νόμισμα, τὸ 
ἱδρώτατον νοῦν, αἰσχροῖς ἐπιτηδεύμασι μὴ διαφθείρυ- 
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ας. — ἴσως δὲ ovx ἀληση. ἨΠφλίκον γάρ vua εἴκὸφ 
ονέσώῴαι τὸν ἄδιον Σάρντος αριθησόµενον παρὰ θοφ; 
εγώ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι μόλις ἂν »ai evprrayta τὸν κό» 
μον τούτου λαχαῖν, καέτοι τό v6 πρώτον καὶ μεγιστον 
2 τολοιότατον τῶν θείων ἔργων οὗτός ἐστιν. Aimor 
vy ἄμεινο» ἂν si ἐκδέχοσθαι τοῦτο, ὅτι ζητηταὸς καὶ 
ολυµαθἠς γενόµονος ὃ ἄστεῖος, é οἷς ἄπωσι» ἐὔήτησο, 
ουν εὗρεν ἀληθόστατον, χάριν ὄντα Θεοῦ τὰ πάντα 

7», ὕδωρ, a ἀέρα,. πὺρ, fov, ectépos, οὔρανόν, ; id xad 

υτὰ σύμπαντα᾽ καχάρισται δὲ 9 θ9οὺς αὐτῷ μὲν οὐ- 
£x» —— οὐδὲ γὰρ ἀεῖται —, xócpoy δὲ πόσµῳ, καὶ τὰ 
ipn ἑαντοῖς τε xai ἀλλήλοις, ὅτι δὲ τῷ sevi. Οὐδὲν δὲ 
ρίνας ἄξιον Σόραος, ἄφθονα rog 1o] τῷ ὅλῳ καὶ tois 
ιέροσε. δοδώρηται τὰ ἀγαθά, ἀλλ ἀπιδὼν eic τὴν ἀῑδιον 
αγαθ ότητα καὶ νοµίσας ἐπιβάλλον τῇ µακαρίᾳ καὶ οὐ- 
aluo»: φύσει ῥαυτοῦ τὸ σὐεργετοῖν' ὥστο, sl tk μ ἔροι- 
ου τές αετία γενόσθώς αόσμου, μοθὼν παρὰ Μωνυσέως 
τεοπρονοῦμαι; ὅτι ἢ τοῦ ὄντος eyed orm ἐστὶ η προ- 
σβυτάτη τῶν χαβίτων οὔσα ἑαυτῇ. 

24. Σζαραχηρήτόον, , ὅτι τὸν μὲν ώς. φησιν 
'δὐαραστῆσαικ ταῖς τοῦ ὄντος δυνάµοσι, "αυρίῳ τε καὶ 
θεῷ:. (Gen. 6, 8) Meovorr ài τῷ ! δορυφορουμένῳ. πρὸς - 
τῶν δυνάμεων πα) δίχα αὐτῶν πατὰ τὸ οἶναι i µόνον »00U- 
μένῳ: 1γοται γὰρ à προθώπου aov, ὅτι »εὕρηκας 
χάριν παρ duoi" (Exod. 83, 17), δεοινός δαντὸν τὸν 
ἄνδυ gaxróc ἑτέρου. Οὕτως ago τήν μὲν κατὰ Μων- 
σην ἄκρω» σοφίαν ἀξιοῖ χάριτος ὃ ὤν αὐτὸς δὲ ἑαυτοῦ 
μόνου, τὴν δὲ ἀπαικονισθεῖσαν ἐν τούτης, δουτέραν καὶ 
ὠδμιωτάραν οὔσαν, διὰ τῶν ὑπηρόων δυνάμεων, καθ ἂς 
καὶ wupios καὶ Φούς ἄρχῳν το καὶ οφεργέτης dosis. "Esp- 
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gos 0$ τις, quiogcyuaxoc καὶ φιλοπαθης ovs, μτερα 

τῇ ἀρχιμογοίρῳ"' (Gen. 39, 4), TOU συγκρίµατος ημών 
ἡδονῇ, καὶ ἐξουνουχισθεὶς τὰ aera xai yervyxa τῆς 
ψυχής μέρη πάντα, σπάνει αθχρηµένος καλών ἐπετηδεν- 
pota», axo παραδέξασθαι, δείαν ἀδυνατώ», ἀχκλησίας 
τῆς ἱερᾶς ἀπεαχοινισμένος, ἐν ᾗ σύλλογοι xoi λόγοι 7o 
ἀρετῆς ἀθὶ μελετώνται, sig μὲν τὸ δεσμωτήριον τῶν πα- 
Φών εἰςάγεταν, »χάριν δὲ evolaxei/ τὴν ατιµίας αδοξοτέ- 
gov "παρὰ τῷ ἀρχιδοσμοφύλακε" (ibid. v. 21): óecya- 

ται μὲν γὰρ κυρίως εἰσό, οὐχ οὓς όν δικαστηρίῳ καταὰ- 
μασθέντας ὑπὸ κλήρῳ ἀρχόντων ἢ καὶ ὶ χειροτονηθύτων 
διιαστῶν ἀπάγουσέ vivae εἰς ἀποδοδδιγμένον χώρο» κα- 
νούργων , ἀλλ ὧν " φύσις κατθδέκασθ ψυχῆς αρόπω», oi- 
τινες ἀκολασίας καὶ δειλίας xai ἀδωκίας xoi ἀσθβείας ai 
ἄλλων ἀμυθήτων κηρὠν réuovou. 0 de ἐπέτροπος καὶ 
φύλαξ καὶ ταμίας τούτων »ó ἡγεμὼν τοῦ δεσμωτηρὼων" 
(ibid. v. 22), σύστημα καὶ συμφόρηµα κανιῶν. ἀθροων 
καὶ à ποικίλων εἰς ἓν εἶδος συνυφασµένων ovis, ᾧ τὸ. evo- 
ρεστῆσαι μογίστη ζημία” ἣν οὐχ ὁρῶντος ἔνιοι, ἀπατώ- 
pavo δὲ περὶ τὸ. ῥλάπτον ὣς ὠφελοῶ, προρίασέ τὸ avr 
pola 7εγηΦότες καὶ ὁ δορυφορούσω», ἵ iy ὕπαρχοι καὶ du- 
ὄοχοι φυλαχῆς ἅμαρτημάτων ἀκουσίων T8 καὶ ἑκουσίων 
πιστοὺ αρυθέντος γόνωνται. Ἀλλὰ σύ 78) ὦ φυχή, τῇ 
ὁβσποτείαν καὶ ἡχθμονίαν ταύτην ἀργαλεωτέραν "i 
ἐπαχθ οὓς δουλθέας Ῥομίσασα, μάλιστα μὲν ἀδόσμῳ } T 
λελυµόῃ xoi ἐλουθέρᾳ χρῆσαι πβοαιρέσει τοῦ βίου. 
à ἄρα ἀγκιστρουθῇς ὑπὸ πάθους, δεσμῶτις μα 
εἱρκτοφύλαξ ὑπόμεινον. }ενέσθαι, καχωύεῖσαι μὲν ru 
καὶ στενάξασα ἔλοον αυρήσεις' [*] σπουδαρχίαις δὲ καὶ 
λιμοδοξίαι, υποβαλούσα σαντή», 200 xoxór τὸ sigrte- 
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pioxstp xci μόγιστον ἀναδέξη, ὑφ οὗ γινήση πάντα 
εγώγιµος τὸν αἰώνα. 

25. Τας μὲν οὖν παρὰ τοῖς ἀρχιδοσμοφύλαξιν eva- 
Μστήσεις a» κράτος ἀπόθου, τῶν δὲ παρὰ τῷ αἴτίῳ 
Καφθρόντως μετὰ πάσης σπουδῆς ὀφίοσο. ὰν ὃ' ἄρα 
πυνοτῇς — ὑπερβάλλον re. τὸ τοῦ ἀξιώματος μόγο- 
Joc —,; I3; ἄμοταστρεατὶ πρὸς τὰς δυνάμεις αὐτοῦ καὶ 
ovra. — γενοῦ, μέχρις ἂν ἀπιοδοξάμεναι τὸ συνοχὲς 
toi Γνήσιον τῆς Φοραποίας, ἐν τῇ τὼν θὐαροστησάντων 
ταῖς κατατάξωσι ados καθάπερ xai τὸν Νώε, οὗ τῶν 
[γγόνων Φαυμαστότατον sal καινότατον πεπούήηται τὸν 
κατάλογου: Φησὶ γάρ᾽ » tes αἱ γενέσδις Nae. Nae 
ἄνθρωπος δίκαιος, τέλθιος Gv ἐν τῇ 7ενδᾷ αὐτοῦ" τῷ 
9eo θὐηρόστησο Né. * (Gen. 6, 9) Ta uir γαρ τοῦ 
συγκρίµατος Τοννήματα πόφνχεν εἶναι καὶ αὐτὰ συγκρί- 
noo ἵπποι γὰρ ἵππους, καὶ λέοντες λέοντας, καὶ σες 
Ἰαύρους, ὁμοίως δὲ καὶ ἂνθρωποι ἀνθρώπους ἐξ ἀνάγ- 
XLG γθννῶσι. 4ιανοίας δὲ ἀγαθῆς οὗ τὰ τοιαῦτα οἰκεῖα 
grove, ἀλλ oí προθιρηµέναι ἀρεταί, τὸ ἄνθρωπον εἷ- 
yon, τὸ δίκαιον εἶναι, τὸ τέλειον εἶναι, τὸ Den θὐαροστῆ- 
σαι, ὅπαρ, ἐπειδὴ xui τελεώτατον ἦν xai ὅρος τις ἄκρας 
οὐδαιμονίας, áp ἅπασιο οἴρηται. Γένεσις δὲ ἡ ] μὲν άγω- 
71] καὶ ὁδός τές ἐστιν éx τοῦ μὴ ὄντος eic τὸ. εἶναι" ταύτῃ 
φυτά 18 xoi ζώα ἐξ ανάγκης asi χρῆσθαι πέφυκεν --- 
ἑτέρα de ἐστιν à q & βελτίονος Γένους εἰς ἔλαττον οἶδος 
μεταβολή, 7 ἧς μέμνηται, ὅταν 9n- » vro δὲ ai 7ενέσεις 
Ἰαῴβ' ooi δέκα ”πτὰ ἑτῶν ἡ T» noiolyay μετὰ τῶν 
—RX τὰ πρόβατα, ὢ ὢν »áoc μοτὰ τῶν υἱῶν Büllos καὶ 
μετὰ τῶν ei» Ἐελφᾶς, τῶν Γυναικών πατρὸς αὐτοῦ.” 
(Gen. 37, 2.) "Ota» γὰρ ὃ ἀσκητικὸς καὶ φιλομαθὴής 
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οὗτος λόγος à ἀπὸ τών Οδιοτέρων ἐννοημάτων aic ἄνθρω- 
πίνας : καὶ Ὀνητὰς δόξας καταβιβασθῇ, e τοῦ σώματος 
καὶ τῶν πρὸ αὐτὸς χορουτῆς Ιωσὴφ ἀπογαννᾶται, νέος 
ὢν ὅτι — xoi ἂν pipe χρύνου πολιὸς Τένηται ---- προ 
σῤντάρας οὔτθ γνώμης οὔτα ἀκοῆς εἰς ἅπαν ἐπῃσθημέ- 
ος, ἣν ot Μωυσέως Ducere πατασταθέντος κτῆµα xai 
ἀπόλανσμα ὠφαλιμώνατον . ἑαντοῖς T5 xol τοῖς ὄτνγχα- 

 »owgu θὕραντο. ia τοῦτό por δοκεῖ, τὸν τύπο» αντοῦ | 
καὶ τὴν ἀκριβοστάτην τοῦ χαρακτήφος. ido» βουλόμονος 
ἐκδηλοτέραν ἐγγράψαι, ποιιαύνοντα δἰράγδιν Mara 1" 
σίου μὲν οὐδανάς, μετά δὲ τῶν νόθων ἀδελφῶν, vl, αταλ- 
λακίδων o. οντος, ἀπὸ του v χείρονος γένονς, τοῦ » πρὸς * 
»aixO», ἀλλ οὐκ ἀπὸ τοῦ αραέστονος, τοῦ προς ἀνδρων, 
χρηματίζουσιν΄ υἱοὶ γὰρ τῶν γυναυιῶν Βάλλας xei E- 
φᾶς, ἀλλ ovx logos τοῦ πατφὸς νυνὶ καλοῦνται. 

Statim post No£ virtute perfectum terra fuissb corrupta nar- 
ratur, quia quaevis res ardua rem tenuem eo evidento- 
rem reddit, ut caro sana lepram. (26 - 29.) 

26. [*] Ζητήσαι δ ἂν τι rtgocquovrec, τέρορ ἔνδια 
μετὰ τὴν ἐν ταῖς ἀρετοῦς τοῦ Νώε ταλδίωσι» εὐθὺς εἴρη- 
ταε, ὅτι pO apr ἡ γή ἐναντίον a 2109, xal ἐπλήσθη 
ἄδικίας. s (Gen. 6,11.) .MÀL ἴσως ov zalsxów locm 
οὐπορῆσαι, τῷ μή σφόδρα παιδοίας avelpe. -ἀεκτόον 
οὖν, ὅτι, ἀποιδὰν ἐν Ψυχῇ τὸ ἄφύθαρτον εἶδος ἀνατείλη, τὸ 
θνητὸν εὐθέως φθείρεται" γένοσις γὰρ τών καλῶν θάνα- 
εος αἰσχρῶν ἐπιεηδουμάτων ἐστίν, ἐποὶ xoà quts énilap- 
Ψαντος ἀφανίβται τὸ σχύτος. Mò τοῦτο dv τῷ »όμῳ της 
Ἄέπρας ἀκριβόστατα διδίρηται , ὅτι ,δὰν ἀνατείλη χρὼς 
ζῶν ἐν τῷ λεπρῷ, µιανθήσεται΄“ (Lev. 13, 14). Kai προῖ- 
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πισφέγγων αὐτὸ τοῦτο καὶ cereo Pvestoowuomwóuevoc 
πιφέροι᾿ Καὶ μιανεῖ ὃ χρῶς 0 υγιής ἀντιταττόμηνος 
φ δἰκότε καὶ συνήθοι. Πάντος γαρ οὗ ἄνθρωποι τὰ 
οσοῦντα φθοαρὰς τῶν γιανόντων, x καὶ τὰ νοερά τῶν 
ὥντων, οὖν ἔμπαλιν τὰ υγιαύοντα καὶ ζώντα τῶν έναν- 
y, ἀλλὰ σωτήρια νομίξονσι. Καινύτατος δὲ ἐν à ἅπασι 
— ὃ νομοθέτης ὢν xai τοῦτ ἴδιον οἰσηγήσατο, 
όσων, ὅτι τὰ ὑγιαίνοντα xol ζῶντα τοῦ μὴ καθα- 
μύεν μιασμάτων αἴτια γίνεται’ τὸ γὰρ ὑγιαῖνον | καὶ ζῶν 
br ψυχῇ χρώμα ὥς ἀληθώς φαινόµονος ἐπὶ αὐτῆς ἔλεγ- 
tóc ἐστιν. Οὗτος, ὅταν ἀνάσχῃ, κατάλογον ποισῖται 
τῶν ἅμαρτημάτων αὐτῆς ἁπάντω», xoi ὀνειδίζων xai 

δικωπών xai ἐπσιλήττων. μόλις παύοται᾽ E 0 ἐλεγχομέ- 
νη Γνωρίζοι τὰ d ἕκαστα, ὧν παρὰ τὸν —8 λόγον 
ἐπετήδονα, καὶ τότρ ἄφρονα καὶ ἀκύλαστον xei ἄδικον 
καὶ πλήρη μιοσμάτων ἑαντήν καταλαμβώνει. 

21. 4ιὸ καὶ παραδοξότατον »όµον ἀναγράφοε, ἐν ᾧ 
»T0y μὰν ἐκ μέρους vᷣ Ὄντα λεπερὸν ἀκάθαρτο», τὸν δὲ ὅλον 

Ji ὅλων ἀπὸ ἄκρων ποδών µέχρι κοφαλῆς ἐσχάτης xot- 
σχημένον τῇ λότρᾳ παθαρόν φησιν θὗαμ (Lev. 13, 11 

M.) τάχα ἂν εωος τὸ ἐναντίο», ὅπερ οὔλογον * s» ὕπολα- 
ῥεῖν, εἰκάσαντος, τὴν μὲν ἐσταλμένην καὶ reg τι βραχὺ 
του σώματος Λέπραν ἥττον ἀκώθαρτο», την δὲ αεχυχό- 
9m ὡς ἅπαν περιλαβον αὐτό, μᾶλλον». noi δὲ, ὡς 
iore φαένεται, διὰ συμβόλων τούτων ἀληθέστατον ὁποῖ- 
5ο, ὅτι τὰ piv ἀχούσια τῶν adoré, καὶ ἐπιμήκιστα 
Orte, ἀνυπαίτια καὶ καθαρά, τὸ συνοιδός, βαρὺν πατή- 
1990», οὖν ἔχοντα, τὰ δὲ ἐκούσια, καὶ ἂν μὴ ἐπὸ πλοῖ- 
στον ' ἀναχέηται, πρὸς τοῦ κατὰ ψυχή» dez ἐλεγχόμενα δικο- 
στον, ἀφίθρα κα) μιαφὰ καὶ sende [*] δοκιμάζεται. 
Puro IL 
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Ἡ μὲν οὖν διφυῆς καὶ δύο ἐξανθοῦσα χρώματα λέπρα 
τήν ἐκούσιον ἐμφαίναι κακίαν᾿ ἔχουσα γὰρ 7 ψυχή τὸν 

ὑγιαίνοντα καὶ ζωτικὸν καὶ ὀρθὸν ἐν αὐτῇ λόγον τῷ μὲ 
οὐ χρῆται GM πυβερνήτῃ πρὸς τὴν τῶν καλῶν σωτηρία, 
ἐχδουσα δὲ αὐτὴν τοῖς ναυτιλίας ἀπείροις ὅλον τὸ τοῦ 
βίου δὴ σκάφος, ἐν οὐδίᾳ καὶ γαλήνῃ δυνάµενον σώςε- 
σθαι, πθριέρεψε.. ἩΗ δὲ εἰς Ev εἶδος λθυκὸν uerado- 
λοῦσα τήν ἀκούσιο» διασυνίστησι τροπή», ἐπειδὰν τὸ λο- 
γέῶσθαι o ὃ νοὺς ἐκτμηθεὶς ὅλον δι ὅλων, μηδονὸς 1 τῶν 

sic τὸ συνιέναι σπέρματος ὑπολειφθόντος, ὥσπερ 08 
ἀχλύϊ καὶ σκότῳ ῥαθεῖ μηδὲν o ὃρᾷ τῶν πρακτέω», ; al, 
ola τυφλὸς ἀπροοράτως πᾶσιν υἐμπόστων, συνεχεῖρ 0U- 
c Oovc xai ἐκπτώματα ἐπόλληλα xoi ἀκούσια ὑτεομθαι 

28. Τούτῳ ὅμοιόν ἐστι. καὶ τὸ περὶ τῆς οἶκίας δια- 
ταγμα, ἐν ᾗ Γψεσθαι συμβαίνει Λέπραν πολλάκις. dmn 
γάρ, ὅτι ἐὰν yenit ἀφὴ λέπρας ἐν οἴκίᾳ, ἀφιόξεται à ó 
xexri Mv OG xoi ἄναγγολεῖ τῷ ἱθρεῖ ; λόγων] »fàcztep egi 

λέπρας — μοι ἐν τῇ οὗκέᾳ. * Pita ἐπιφέραι" κά 
προστάξοι à ἱεροὺς ἀποσκευάσαι την oido, πρὸ τοῦ εἰ- 
ελθόντα τὸν ἑερέα eic τὴν οἴκέαν ἰδεῖν, καὶ ου γενήρεῖαι 
ἀκάθαρτα ὅσα ἐν τῷ οἴκίᾳ' καὶ μετὰ ταῦτα φἰςελευσε- 
ται ὃ Ἱεροὺς καταμαθᾶν. * (Lev. 14, 35. 36.) Qvo 

ngiy μὲν εἰσελθεῖν τὸν lapsa καθαρὰ τὰ éy τῇ οὐκέᾳ, 99 
οὗ δ᾽ ἂν δἰσέλΌῃ, πάντα ἀκάθαρτα xaltos τὸ ἐναντίν 
εἰκὸς ἦν, ἀνδρὸς ἐκκεκαθαρμένου, καὶ τελείου, ὃς τὰς v13 
ἁπεάντων θυχᾶς, ἁγισταίας, ἱερουργίας εἴωθε ποιεῖσθαν 
παρελθόντος εἴσω βελτιουσθαι τὰ ὄντα καὶ ἐξ ἀκαθαρ- 
TG» καθαρὰ γύεσθαι Nu δὲ ovre ἐπὶ τῆς ovt 
µένθι χώρας, τρέπαται δὲ πρὸς µθρίδα τὴν χθέῥω xoa 
τήν οἶζοδον τὴν τοῦ ἱερέως. «Ἀλλὰ ταῦτα μὲν si συναδη 
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n ém xoi περοχείρῳ διαταξει, σκέψονται otó ἔθος xoi 
yo» ἡμν δὲ a ἄντικρυς λεκτέον, ὅτι συνῳδὸν οὕτως οὐ- 
δὲν ἄλλῳ, ὥς τὸ εἰρελό όντος του ἱερέως, τὰ κατὰ τὴν ót- 

dav µιαίνεσθαι. "Eoc μὲν Τὰφ ἃ Slo λόγος εἰς τὴν 
Wy» ἡμῶν, καθ περ τινὰ ὁστίαν , οὐκ agito j πάντα 

αὐτῆς τὰ ἔργα ἄνυπαέεια' ὃ γὰρ ἐπίεφοπος L πατὴρ 7 
διδάσκαλος, ἢ ὃ τί nore χρὴ καλεῖν τὸν ἱερέα, ὑφ οὗ 
νουβετηθηναι καὶ σωφρονισθῆναι μόνου δυνατό», ua- 
κρὰν ἀφέστηκ" συγγνώμη δὲ τοῖς à ἁμαθίαν ἀπαθιρέᾳ 
τῶν πρακτέων ἅμαρτάκουσῳ, οὐδὲ γὰρ ὡς ἁμαρτημάτων 
αυτών ποιοῦνται κατάληψιν΄ ἔστι δὲ ὅτε κατορθοὔν &y 
oi; πταίουσι µεγάλα, νοµίζουσιν. Ὅταν δὲ εἰέλθῃ 0 
ἵερευς ὄνέως, ἕλογχος, εἰς ἡμᾶς, .ὠνπερ φωτός τις αυγἡ 
Ρ] καθαρωτάτη, τηνικαῦτα }νωρζζομεν τὰ ἐναποκείμενα 
d οὐκ εὐαγῇ τῇ Vr) βουλεύματα xei τὰς ἐπιλάσιτους 
καὶ ὑπαιείους πράξεις, αἷς ἀγνοίᾳ. τῶν συμφερόντων ἐνθ- 
Σειροῦμον. ToU οὖν ἅπαντα Ó ἱθρωμένος ἔλεγχος μιά- 
vac — xoi ἀποσυληθῆναι κελεύοι, ὅπως. 
αυτήν »καθαρὰν ἴδη τὴν τῆς IS » Olio (Lev. 14, 
35) xod, ἐάν τινες ἐν αὐτῇ voco: {εγόνασι», ἑάσηται. 

29. Μεμίμηται δὲ τοῦτο καὶ ἡ ἐν ταῖς βασιλείαις 
ὀτυγχάνουσα τῷ προφήτῃ γυνή (4 Reg. 17, 10). Xrigo 

ὃ ἔ ἔστιν, ovy id φαμεν queis, ὅταν ἀνδρὸς iun γένηται, 
αλὰ τῷ χηρεύειν τῶν φθειρόντων καὶ λυμαιομένων τὴν 
διάνοιαν παθών, ὥσπερ καὶ 5 παρὰ Movgsi θάµαρ. 
Καὶ γὰρ ταύτῃ περοςτέτακται (Gen. 35, 11) χηρενούσῃ 

αθέρσθαι ἐν τῷ τοῦ μόνου καὶ σωτῆρος οἵκῳ πατρός, 
ὃς ὃν es καταλιποῦσα τὰς τῶν θνητών συνονσίας καὶ 

ὁμιλίας ᾖ ἠρήμωται μὲν καὶ κοχήρουκεν ἀνθρωπίνων ἡδο- 
νῶν, παραδέχεται δὲ Φείαν γονή», pi πληρουμένη τῶν 
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τῆς ἄρστῆς συεθρμάτων αφοφορεῖ καὶ ὠδόθι καλὰς πτρά. 
ἔθις oc ὅταν ἀποτέχῃ 1 τὰ κατὰ τῶν ἄντεπόλαιν αἴρετα 
βραβία καὶ »ικηφόρος ἄναγράφσται, σύμβολον éntpspo- 

µένη φοίνικα τῆς σέκης - Θάμαρ γὰρ ὁρμηνούεται φοἳ- 
νεξ. Ayo δὲ πρὸς τὸν προφήτην πτᾶσα διάνοια, χήρα 
xal ἐρήμη xou μελλονσα }ἰνεσθαι" ».ἄνθρωπο του 
9τοῦ, οὐρῆλθος πρός ps ἀναμνῆσαι τὸ ἀδίκημά µου καὶ 
τὺ ο μου." (4 Reg. 41, 18.) Εἰςελθών 7ὰρ d; 

τὴν Ψψυχἠν ὃ ἔνθους οὗτος καὶ ααπεασχηµένος ἐξ ἔρωτος 
ὀλυμπέου , xai διηρθθισµένος τοῖς τῆς Φεοφορήτου μα 
νίας ἀκατοσχέτοις οἵσεροις, μνήμην ὁδικημάτων. xoi 
ἁμαρτημάτων ἀρχαίων ἐργάδαται, οὐχ ἵνα πάλιν αὐτοὶ; 
χρήσηται, ἆλλ ἵνα μέγα στενάξασα καὶ µέγα κλαύσασε 
τὴν παλαιὰν προπήν τὰ μὲν ἐκοίνης & Eyyova μισήσασα 
ἀποσεραφῇ, οἷς δὲ 5 ὑφηγοῖται ó ἁρμηνοὺς | τοῦ Φεοῦ λόγο: 
xol προφήτης ἔπηται τοὺς γὰρ προφήτας ἐκάλουν " 
πρότερὀν Toti | piv ἀνθρώπους Φεοῦ, τοτὲ δὲ ρδρῶντας" 
(4 Sam. 9, 9) κύρια ὀνόματα καὶ ἐμπροπῇ τῷ ἐπιώοια- 
σμῷ καὶ τῇ περιαθρήσοι τῶν πραγμάτων 7 ἐκέχρη»το 
τιθέµονοι. 

» T9» ὁδὸν αὐτοῦ — cur non αὐτῆς) Ὁδὸς est sapient, 
Jines scientia et cognitio Dei. 

30. ΗΠροσηκόντως οὖνν ὃ ἱαρώτατος Movoy or 
φὑδίροσθαι τὴν γῆν imer, ὅτο αἱ τοῦ δικαέον Ne 
ἄρετα) διοφάνησα». * AH» δέ« φησι μαατεφδαρµένη * 
0h ὅτι κατέφθαιρε πᾶσα σὰρξ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ dni τῇ 

rie." (gen. $, 12.) 4ξαι μι τισιν ἡ Ms 3 ἥμαρτη- 
σθαι, wal τὸ ἀκύλουθον τοῦ λόγον καὶ τὸ ἄπετανστον 
οὕτως ἔχοιν, ὅτι κατάφθειρθ πᾶσα σὰρξ τὴν [*] 05» 
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κύτης' ἀνοίκιον γάρ ieri Θηλυκῷ 6 ὀνόματι, τῇ σαρκέν 
ἁῤῥανενὴν ἐπιφέρεσθαι πτὠσιν, τὴν αὐτοῦ. ἸἠΜήποτε 
δὲ οὐ step? µόνης σαρχός ἐστιν ὃ λόγος τὴν αὐτῆς φθοι- 
ρούσης ὁδόν, ἵνα αἰχύτως ἡμαρτῆσθαι τὰ πορὶ τήν λέξω 
ῥοχῇ, αλλά περὶ δυοῖν, σαρκός το τῆς φθαιροµένης καὶ 
higou, οὗ τὴν ὁδὸν λυμαἰνοσθαὲ το καὶ φθαροιν ἐπι- 
χειραῖ, [xd οὕτως ἀποδοτέον Κατέφθειρο πᾶσα σὰρξ 
τν τοῦ αἰωνίου καὶ ̓ ἀφθάρτου τελθίαν ὁδὸν τὴν πρὸς 
oer à ' αγουσαν. Ταύτην ἴσθι σοφέαν᾿ διὰ γὰρ ταύτης 
0 youc ποδηγστούµενος, οὐθαίας καὶ λεωφόρον 2 υπαρχού- 
σης, ἄχρι τῶν τερμάτων ἀφικναῖται. Τα δὲ τέρματα της 
ὁδοῦ γνὠσίς ἐστι xoi ἐπιστήμη - Φεοῦ. Ταύτην τὴν ἄτρα- 
"oy μισεξ xol προβόβληται καὶ φθείρευ ἐπιχθιρεῖ πᾶς 0 
σαρκῶν ἑταῖρος΄ οὐδενὶ γὰρ οὕτως οὐδὲν ἀντόπαλον, ὡς 
ἐπιστήμη σαρκὸς ἡδονη. Βουλομένοις poi ταύτην πο- 
gait Das τὴν 000v βασιλικὴν οὔσαν τοῖς TOU ὁρατωκοῦ 
Γένους µετέχουσι, ὅπερ Jogos. κέχληταε, διοµόχοται a 9 
tiros "Eódp — τοῦτο γὰρ διαρμηνονεὶς ὀνομάβαται --- 
μετὰ σπουδής καὶ παρωσκουῆς πάσης εἶρξοι» aste» τῆς 
ὁδοῦ, καὶ agir] καὶ απόρουτον αὐτὴν πατασκοαυάσειν εἰς 
ἅπαν. 

» Viam illam, ,,regiam'' et mediam, ingredi volenti, quae 
voluntas erat Israelitarum (τοῦ ὁραεικοῦ γένους µεετε- 
Χόντων), repugnat , terrenus*! Edom, i. e. rerum terre- 
strum, eito tarum periturarum, amor, qui »praetereun- 
dus'5 est, ,,neque ad dextram neque ad simstram defte- 
etendum**. (31-37.) 

31. Οἱ μὲν οὖν πεθμφθέντος πρόσβοις λόγουσι τ ταύτα 

»Παρελονσόμεθα διὰ τῆς γῆς σον οὗ δμλενσόμεθα δὲ 



^t 

ἀγρῶν, ov δὲ ἀμπελώνων' ov πιόμεθα ὕδωρ λάκχου 

cov: ὁδῷ βασιλιῇ πεορευσόμεθα᾽ οὐκ ἐκκλινοῦμεν δε- 
ξια, οὐδό θὐώνυμα, ἕως ἂν παρέλθωμέν σου τὰ ὅρια. Ὁ 

δὲ ̓ Εδὼμ ἀποχκρύεται φάσκων Οὺ παρελεύσῃ δὲ ἐμοῦ' 
eL δὲ ung, ἐν πολέμῳ διεξελεύσοµαί σοι si; συνάντηση. 
Καὶ λέγουσιω. αὐτῷ οἳ viol Ἱσραήλ. Παρὰ τὸ ὄρος 
παρελευσόμεθα ἐὰν δὲ τοῦ ὕδατός σου πίω ἐγώ το καὶ 
τὰ κτήνη, δώσω σοι τιμήν ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα οὐδέν ἐστι, 
παρὰ τὸ Όρος διελευσόµεδα. : Ὁ δὲ εἶπεν Ov διελεέσῃ 
δὲ ἐμοῦ. (Num. 20, 4198.) Tav παλαιὼν τινα λόγος 
ἔχει Φεασάμενον ἐστα]μένην πολυτελῃ σεομπὴν πθός τινας 
τῶν 7νωρίμων ἀπιδόντα εἰπθῖν' » ἑταῖρου ἴδετε, ὃ ὅσων 

χροίαν ovx ἔχω-., διὰ βραχείας φωνῆς µέγιστον καὶ οὐρά- 
νιον ὡς ἅληθῶς ἐπάγγελ]μα αὐχήσαντα. Ti λέγεις; τὸν 
δλυμσιικὸν ἀγῶνα κατὰ τοῦ πλούτου παντὸς ἐστοφάνω- | 
σαι, καὶ τῶν ἐν αὐτῷ µεκράτηκας οὕτως, Oc μηδὲν εἰς 
3 , m" ; νά [4 

ἀπόλυσίν το καὶ χρῆσιω τῶν Um αὐτοῦ παραδέχεσθαι; 
Θαυμᾶσιος μὲν o λόγος, πολὺ δὲ ἤ 7vópm Φαυμασιωτέ- | 
ρα, τοσοῦτον πρὸς ἰσχὺν ἐπιδεδωκωῖα , ὥς ἤδη καὶ ἄκο- 
νιτὶ δύνασθαι νικᾶν ανὰ κράτος. 

32. Ἠλλ ovy évi ἀνδρὶ ἔξεστι µόνον αὐχῆσαι παρα | 
Μωυσεῖ τὰ προτέλεια τῆς σοφίας ἀγαδιδαχθέντε, ἀλλὰ 
[5] καὶ ὅλῳ ἔθγει πολυαν δρωποτάτῳ. Τεκμήριον δέ: 
το άῤῥηκε xoi ὀπιτετόλμηκεν 1 η ἑκάστου ψυχη τῶν y»o- 
ρύµων αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα τῶν φαινομένων ἁτεάντων 
ἀγαδῶν, τὸν Ἠϊνον ̓ Εδώμ — ὄντως γὰρ τὰ τῷ δοκεν - 
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ἀγαθὰ πάντα pvo — , A&yew: » 'Ἠδη παρολούσομαι | 
διὰ τῆς γῆς σου. Ὦ ὑπερφυοστάτης xal µθγαλοπρε- 
ποῦς ὑποσχέσεως ! Πάντα, οἴπατέ µου, ὑπερβῆναι, παρε]- 
Φεῖν, παραδραμεῖν τὰ φαινόμενα καὶ νομιζόμενα. γῆς ὂν- — 
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τος ἀγαθὰ Φυκήσεσθε; καὶ οὐδὲν o ago p eic τὸ πρόσω 

ὑμεών ὅρμῆν ἀντιβιασάμενον ἐφδξει καὶ στήσει, ἀλλὰ τοὺς 
εεξ» του U πλούτου Φησαυροὺς ἅπαντας ἑξῆς πολήροις ἐδόν- 

τες ἀπεοσεραφήσεσθε xai amoxiuvalre τὰς ὄψεις, τά δὲ 
τῶν προγόνων ἀξιώματα , TOw πρὸς πατρὸς καὶ μπτρός, 
2cexi τὰς ἀδομένας παρὰ τοῖς πολλοῖς εὐγονοίας ὑπθρκύ- 
pers; δόξαν δέ, ἧς ἀντικαταλλάττονται πάντα ἄνθρωποι, 

2€ οκτύτειν ὥσπερ τι TOY ἄτιμωτάτων απολείψέτε; Ti δέ; 
υγείαν σώματος, καὶ αἰσθ ἠσεών ἀκρέβειαν , καὶ κάλλος 
σεεριµόχητο», xai ῥώμην ̓ ἀνανταγώνιστον, xai τὰ άλλα, 

ὅσοις ὃ τῆς ψυχῆς oixoc sj τύμβος, 1 η τιοῦν xe καλεῖζ», 
2εθκόσµηται, παραδραμεῖσθεα, ὡς μηδὲν αὐτῶν κατατάξαι 
£y τῇ τῶν ἀγαθῶν μερίδε; Ὀλυμπίου καὶ οὐρανίου ταῦ- 
τα ψυχ]ς τά μεγάλα τολμήματα, τὸν μὲν περίγειον χώ- 
eo» ἀπολελοιπνίας, ἄνειλκυσμένης δὲ καὶ nara τῶν «Φείων 
φύσεων διαιτωµένηρ' Φέας rag ἐμπιελαμένη τών m- 
σίων καὶ | ἀφθάρτων ἀγαθῶν οἰκότως τοῖς ἐφημέροις xoi 
νόφθοις ἀποτάττεται, 

33. Τί οὖν ὄφελος παρελθεῖν παντα τὰ θνητων 
Φρητὰ ἄγαθά, παρελὀεῖν δὲ μη σὺν ὀρθῷ λόγῳ, αλλ, 
ὥς Bios, δὲ ὄκνον η ῥᾳθυμίαν, 3j ἀπειρίαν ἐκείνων; οὐ 
γὰρ πανταχοῦ πάντα, ἄλλα δὲ παρ ἄλλοις τετίµηται. 

Τούτου χάριν βουλόµενου ἓ ἔτι µετ ὀρθότητος λόγου xa- 
ταφρονητικοὺς τῶν εἰρημένων γενέσθαι παραστῆσαι, τῷ 
υτεαρελεύσομαι΄΄ προστίθησε τὸ διὰ τῆς γῆς σου. Tov- 
το γὰρ τὸ ἄναγααιότατον γενοµένοις ἐν ἄφθόνοις τῶν 

φαινομένων ἀγαθῶν ὕλαις ἁπασαις, ὑπὸ μηδονὸς TOY 
προβληθέντων * ep ἑκάστης δωτύων ἁλῶναι, πυρὸς μέν- 

τοι TOY τρόπον ἰσχύσαι ῥύμῃ pua τὰς ὀπαλλήλους xoi 

συνοχεῖς qopac διακλάσαι. «4ιὰ μὲν δὴ τούτων φασὶ 
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παρθλεύσεσθαν, διά δὲ | ay pir xoi i óustelaiver/* ovii ⸗ 
τι (Num. 20, 17) τὰ γὰρ juego. ἐν φυχῇ φυτά ἡμόρους 
ἀποπίκτοντα καρπούς, ἀστδίους μὲν λόγους, ἐπαινετὰς δὲ 
πράξεις, Σδιωλύγιος” θὐήθεια παρέρχεσθαι' µένθιν γὰρ 
ἔδδι x0 δρέποσθαι καὶ ἀπλήστως ἐμφορεῖσθαι. Κάλ-- 
duros γὰρ 9 ἐν ἀροταῖς τθλείαις. ἀκόρεστος οὐφροσύνη, 
ᾗρ oi λοχθέντες ἄμοτθλῶνος σύμβολα. [*] οἳς δὲ ὁ θεὸς 
éniviges xoà ἐπομβρεῖ τας ὄχαθῶν πηγὰς ἄνωθεν, ἐς 
λάχπου πόνωμεν, xoi i βραχθέας καὶ κατὰ ris λιβάδας a ανα- 
ζητώμε», 9 6οντος. "ἡμῖν ἀνεπισχέτως οὔρανοῦ την Φάκταρος 
καὶ ἀμβροσίας TOY usuvDevusya» ἀμείω τροφή». 

34, Ἔτι δὲ ποτὸν τεθησαυρισµένον ἐξ Επιεοχνήσοως 
ἀνθρώπων ἐξανιμώντες ὑπόδρυμον καὶ παταφυγἠν δυς- 
Μλσἑιστίας à ἔργον προριέµεθα, οἷς τὸν ὀλύμπιον Φησαν- 
Qo» sic χθῆσιν xoi ἀπόλαυσιν à 0 σωτὴρ τοῦ παντὸς ἤνοι- 
Ss ; Εὔχεται Τὰρ Μωνυσῆς ὃ ἱεροφάντης, ἵνα » ἀνοέξῃ 

κύριος ἡμῖν τὸν «Φησαυρὸν αὐτοῦ τὸν ἀγαθόν, τὸν οὐ - 
ράνιο», δοῦναι ἡμῖν τὸν ὑθτὸν αὐτοῦ. (Deut. 28, 12.) 

᾿Επήκοοι δὲ αἱ τοῦ θεοφιλοῦς οὐχαί. Τί δὲ ὃ un ου- 
θανὸν ἢ ὑετὸν 7 λάκκον ἢ συνόλως τι τῶν ἐν γενόσαι νο- 
µίσας ἵκανὸν εἶναι τρόφδιν ἑαυτόν, U ς δὲ ταῦτα 
πάντα xal 0 ἔπαθον οἰπιών᾽ 0. Φεὸς ο — us dx 

νεότητος“" (Gen. 48, 18), ἄρα ου δοκεῖ σοι πάνθ ὅσα 
κατὰ γῆς ὕδατος συστήµατα un ἂν ἀξιῶσαι negocii ; 
Ουδὲ ay οὖν ix λάκκου nlos, ᾧ δίδωσιν o aoc τας άκρά- 
του μεθ ύσματος πόσεις, τοτὲ μὲν δια τινος ὑπηρατοῦν- 

τος τῶν ἀγγέλων, ov oiyoyosty ἡξίωσε, τοτὲ δὲ xol δε᾽ 
ἑαυτοῦ, µηδένα τοῦ διδόνεος καὶ τοῦ λαμβάνοντου uera 
δὺ τιθείς. Ἀννπορθέτως οὖν τῇ βασιλικῇ πειρώμεθα βα- 
Off» ὁδφ, οἱ τὰ γήϊνα παρέρχεσθαι δικαιοῦγτᾶς βασι- 
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Aon δέ ἐστιν ὁδός, 7 ὁόσπότης ἐδιώτης μὲν οὐδὲ sls, μό- 
νος δὲ o καὶ μόνος βασιλοὺς ἀληθείᾳ. m, δέ — 
καθ à καὶ μικρῷ πρότερον οἶπον, σοφία, δὲ * μόνης 
ἱχέτισε ψυχαῖς 4 ἐπὶ τὸν ἀγόνητόν κατοφυγἠ γὔεοται- 
εἰκὸς γὰρ τὸν δὲ ὁδοῦ τῆς βασιλεῆς ἀκωλύτως ἑόντα μὴ 
πρότερον» καραῖν, ἢ ἐντυχεῦν τῷ βασιλαῖ. Tore δὲ τήν το 
éelyov µακαριότητα καὶ τὴν ἰδίαν εὐτέλειαν γνωρίζουσιν 
oi προςολθόντες καὶ γὰρ Αβραὰμ ἔγγιστα τῷ δεῷ 
ἑαυτὸν ποιήσας, οὐθὺς ἔγνω ,,γῆν xol τόφραν ὄντα 
(Gen. 48, 2Τ). Mrs δὲ ἐπὶ δοξιὰ µήτο ἐπὶ ὁ άτορα τῆς 
βασιλικῆς ἀπιοκλονέτωσαν ὁδοῦ, ἀλλ avi; τῇ μέσῃ προ- 
έτωσαν" oi γὰρ à ἑκάτορα ἐκεροπαὲ τη μὲν ὑπαρβολὰς 
πρὸς ἐπίτασιν, τῇ δὲ ἐλλοίψεις πρὸς a ἄνθσιν ἔχουσαι ὅπαί- 
τιο. Οὐ γὰρ ἧττον τοῦ εὐωνύμου. Τὸ δεξιὸν sexto» éy- 
ταῦθα” παρὰ μέν ys τοῖς προπετῶς ζῶσι τὸν μὲν 9ρά- 
σος δεξιό», pergis δὲ ᾗ δειλία, παρὰ δὲ τοῖς avelev- 
θέροις περὶ χηµάτων Mj διοέτησιν δεξιον μὲν 7 η φαιδω- 
λία, ευῶνυμον δὲ al ἀνειμέναι δαπάναι' καὶ ὅσοι μέντου 
agi τὸ λογβρσθαι πθριττοῦ πρένουσι τὸ μὲν πανουργὸν 
αἱροτόν » τὸ δὲ ευηθικὺὸν quero» xal δεισιδαιµονίαν 
μὲν ὥς δεξιό» ἄλλοι μεταδιώκουσο, ἀποδιδράσχουσι δὲ 
ὡς φευκτὸν agi : 

35. "Iva. οὖν * ——— 
σθώµεν ἐπτραπόμενοι χρῆσδαι, τὴν µέση» ὃδὸν εὐθύνειν 
βουλώμαθά vs xoi εὐχώμοθα. Μέση δὲ Φράσους μὲν 
καὶ ἅμλίας ἀνδραία, ῥεδυμίας δὲ ἐχκοχυμένης soi φοιδω- 
Mos ἀνε]ουθέρου σωφροσύνη, σεανουργίας το αὖ xoi po- 
glos φρόνησις, καὶ μήν δεισιδαιμονέας 78 50) acefelac 
εὐσέβεια. Aro: µέσαι τῶν παρ ἑκάταρα ἐκτροπῶν siat, 
βάσιµοι xoi Ἀδωφόροι ὁδοὶ πᾶσαι, ; els οὐ θόµις ὀργά- 

Ll 
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γαι σωματικοῖς, alla Voie κενήσεσιν ἐφιομένης τοῦ 
αρίστον συνεχῶς ἐμπεριπατεῦ. CEnD τούτῳ μάλιστα 
δυσχθράνας. ὃ 7ἠΐνος "Edu — δέδιε yàg περὶ τῆς τῶν 
ἑαντοῦ δογμάτων o ἄνατροπῆς T8 καὶ συγχύσεως —— ἄπει- 
λήσθι πόλεμον ἀκήθυκτον, st βιαζοίµεθα διέρχεσθαι 
τέµνοντες καὶ κείροντεο ἀθὶ τὸν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καρπό», 
ὃν ἐπ ὀλέθρῳ φρονήσεως σπείρας οὐκ ἔφέρισθ. «Φησὶ 

γάρ' »Οὺ δή διελεύσῃ δὲ ἐμοῦ" εἰ δὲ µή ya, ἐν πεολέμῳ 
ἐξελεύσομαί σοι eig ἀπάντησιν. (Num. 20, 18.) «Άλλα 
μηδὲν αὐτου τῶν ἐπανατάσεων φροντίσαντες ἀποκρινώ- 
µεθα, ὅτι παρὰ τὸ ὄρος πορευσώµεθα:., τουτέστω, 
ὑψηλαῖς καὶ :μετθώροις ἔθου ἔχοντος ἐνομιλεῖν δυνάμεσι 
xai ὁριιῶς ἕκαστα σκοπιδῖν, τὸν παντὸς οὐτινοςοῦν Ào- 

yo» ἐρθυνῶντες, δι ov τὸ 1i ἦν εἶναι }νὠρίραται, καταφρο- 

ρητικῶς ἔχομεν πάντων ὅσα ἐχτός τε καὶ περὶ σώμα τα- 
7:690 rag ταῦτά ye xoi λίαν χαμαίζηλα, col μὲν φίλα, 
ἐχδρὰ δὲ η ἡμῖν αὐτοῖς, οὗ χάρω οὐδονὸς αὐτῶν / TOS artpo- 
usa. Ei γαρ ἄκρῳ δακτύλῳ τὸ τοῦ λόγου δὴ τοῦτο 
μόνον ψαύσομον, 7έρας καὶ τιμήν σοι die qvai- 
τόµενος γὰρ αὐχήσεις, ὡς καὶ ἡμῶν τῶν φιλαρέτων» Ót- 
λεάσµασω ἡδονῆς ὑπαχ θέντων. | 

36. » Ey γὰρ τοῦ ὑδατός, σου,“ qnoi, rio ἐγώ τε 

καὶ τὰ κτήνη µου, δώσω τιμήν. σοι οὐ τὸν λεγόµενον 
ὤνον παρὰ τοῖς πομηταῖς, αργύριον ἢ χρυσίον 4 ἆλλα 
ῦσα πρὸς τοὺς πιπράσκοντας. ἔθος τοῖς ὠνουμένοις ἀγ- 
τικαταλλάττεσθααι, alla τιμῆν τὸ 7όρας yvy παραλαμβά- | 
νε. To γὰρ ὄντι πὰς ἀκόλαστος 5 ἄδικος ἢ 7 δειλός, 
ὅταν i; uà τῶν αὐστηροτέρων à 7] πόνον φεύγοντα 1 
λήμματος 3 ἠστώμενον ἢ πρός τι τῶν ἡδονὴς φίλτρων ἐχνε- 
νθυκότα, χαίρει καὶ γέγηΘε καὶ τετιμῆσθαι [*] δοκεῖ, καὶ 

/ 
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πρὸς τοὺς πολλούς ἔ ἔτι »βανιουόμονος καὶ ἐπιχθιρονομῶν 
ἄρχεται περὶ τῶν ἰδίων κακών ὥς σφόδρα ἀναγκαίων xal 
χρησέµων φιλοσοφαῖν , οὐκ ἄν εὖ μὴ τοιαῦτα ἦν, φάσχων 
ὑπεομεῖναι ἂν τὸν δεῖνα οὐδόχιμον ἄνδρα χρησθαι. — Ai- 
γωµεν οὖν παντὲ uox gà: Ea» TOU ὑδατός σου πἰω- 
µεν, ἐάν τινος τῶν σοῦ κατὰ τὴν ἀκριτον φορὰν ψαύσω- 
μεν, τιµην xoi ἀποδοχὴν & αντὶ δυσφκλδίας καὶ ἀτιμίας — 

τούτων γὰρ ἄξιος ὦ ὧν τυγχάνεις — παρεξόμεῦθα. Καὶ 
γὰρ ἀμάλθι τὸ πρᾶγμα ὃ ἐσπούδακας συνόλως οὐδέν 
ἐστιν. Η νοµίδες τι τών θνητών πραγμάτων ὄντως 
πρὸς ἀλήθειαν εἶναι καὶ ὑφεστάναι, ἀλλ ovy ὥσπερ ἐπὶ 
αἰώρας τινὸς ψευδοὺῦς καὶ ἀβεβαίου δόξης φορεῖσθαι κα- 
τὰ κανοῦ βαίνοντα, μηδὲ» ψευδών ὄνειράτων διαφέροντα; 
Ei δὲ μὴ Sei τὰς τῶν κατὰ µέρος ἀνθρώπων ἐξοτά- 
ζειν τύχας, τας χωρών ὅλων xoi ἐδνών πρός T8 τὸ BV xai 
χεἴρον µεταβολάς, "Hxuacs ποτε 7 Ελλάς, ἀλλὰ Maxe- 
δόνες αὐτῆς τὴν ἰσχὺν ' ἀφδίλοντο. Ἱακεδονία πάλιν 
ἤνθησε», ἀλλὰ διαιρεθεῖσα κατὰ μοίρας ἠσθένησαν, & ἕως 
aic τὸ παντελὲς ἀπεσβέσθη. Hgó Μακθδόνων τὰ Πορ- 
σῶν ἐν οὐτυχίᾳ 7, ην, ἀλλὰ µία ἡμέρα τὴν πολλῆν xai µογα- 
Ag» βασιλείαν αντὠν καθαῖλε. Καὶ vw» Παρθνηνοὶ 
Περσὼν τῶν πρὸ μικροῦ ηγεμόνων ἐπικρατέόστεροι, xol 
ἐπικρατοῦσιν oi τότε ὑπηκοοι. — Envevos ποτε λαμπρὸν 
xal ἐπὶ µήκιστον 4ἴγνπτος, GÀÀ ex γόφος αὐτῆς ἡ μο- 
γάλη παρῆλθεν εὐπραγία. Ti δὲ ἰδίοπος, τί δὲ καὶ 
Καρχηδών xoi τὰ oos ιβύην/ Τί δὲ oi Tovrov βασι- 
Mis; ΤΙ δὲ Εὐρώττη xoi Aoioc, xoi συνελόντι φράσας, 

πᾶσα T οικουμένη! ; οὐκ ἄνω καὶ κάτω αλονουμένη χαὺ 
τιασσοµένη ὥσπερ ναὺς Θαλαττεύουσα τοτὲ μὲν δοξιοῖς, 

τοτὲ δὲ καὶ ἐναντίοις πνεύμασι χρῆται;  Xogsys γὰρ ἐν 
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atio λόγος 0 Θεῖος, ὃν oi πολλοὺ τῶν ἀνθρώσεων Ovo- 
µάζουσι τύχην. Εῖτα ἀεὶ ῥέων κατὰ πόλθις xoi ἔθνη 
«αἱ χώρας τὰ ἄλλων ἄλλοις καὶ πᾶσι τὰ πάντων ἀπινέ- 
μοι, χρόνους αὐτὸ µόνον ἀλλάττων τὰ παρ ἑκάστοις, ὥς 
ex µία πόλις ἡ οἴκουμένη πᾶσα τὴν ἀρίστην πεολιτειῶν 

ἄγη, δηµοαρατίαν. 
81. Ovis οὖν ἔστι τῶν ἀνθρωπόων σπονδασµα- | 

των ἔργον καὶ πρᾶγμα οὐδέν, ἀλλὰ σκιά τις 5 αὔρα, 
πρὶν ὑποστῆναι παρατρέγουσα᾽ ἔρχεται 79e xoi nol» 
ἄποισιν, ὥσπερ ἐν ταῖς παλιῤῥοίαις, Τα γαρ ἀμπωτί- | 
ἕοντα πελόγη ποτὲ μὲν pera συρμοῦ καὶ πατάγου fa 
φόρεται καὶ ἄναχεόμενα λιμναζαε τήν τέως χάρσον, 7101€ 
δὲ ἐξαναχωροῦντα πολλῆς «Θαλάττης μοῖραν ἡποιροί | 
Οὕτως οὖν ἔστιν Ora [*] µέγα xol πολυάνθρωπον. ἕθνος 
ἐποιλύσασα οὐπραγία, ἑτέρωσο τὴν φορὰν τοῦ ῥεύμαιο 
ποριτρέψασα οὐδὲ βροχεῖαν slage λιβάδα, ἵνα μη τε ἔχνος 
vnoleup? 7 πιότητος ἀρχαίας. Τούτων δὲ ovy ἅπαντε 
ἀρτίους καὶ πλήρεις λαμβάνουσι λογισμούς, ἀλλ οἷς $e 

. σννομαρτάν ὀρὀφ xoà nen on ὄρῳ καὶ iyw οἳ yàg 
αὐτοὶ ἄμφω ταντα λέγουσι, xal: Τὸ ενόσοως πρᾶγμα 
ὅλον ουδέν dts, wol Παρὰ στὸ ὄρος πορουσώµεθα. 
Ἀδύνατον γὰρ τὸν μὴ ταῖς ὑψηλαῖς καὶ ὁρικαῖς χρώμε- 
vo» οδοῖς ἀπογρῶναι μὲν τὰ ὀνητά, ματακλῖναν i καὶ 
μοταναστοῦσαι πρὸς τὰ ἄφθαρτα. Ὃ μὲν οὖν γήνος 
Ἐδώμ τὴν οὐρανίαν καὶ facias ἀρατῆς ὁδὸν ἐπκρράτ- 
τοιν ἀξιοῖ, o δὲ θοῖος λόγος ἐν πᾶσι τὴν ἐκούου xoà τῶν 
ὁμοζήλω». E Bo xoi τὸν Βαλαάμ ἀναγραπτόον' γῆς 

Γὰρ θρήμμα xol οὗτος, oix οὐρανοῦ βιώστηµα.  Th- 
αμήριον ài οἱωνοῖς καὶ ψουδέσι μαντείαις ἑπόμενος ovd 
στὰ τὸ τῆς φΦυχῆς μεμυκὸς ὄμμα ἀγαβλέψαν »οἶδο τὸν 
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ἄγγελον τοῦ Θεοῦ ἀνθηστῶτα« (Num. 22, 31), µοτατρο- 
πόµενος ἐπέσχετο ἀδικεῖν, ἀλλὰ πολλῷ τῷ τῆς ἀφροσύ- 
vus agna ápavos ῥούματι ἐπικλυσθτὲς χατεπόθη. Tote 
Τὰρ ὡς ἀληθῶς οὐ δυοθοράπουτα μόνον, ἀλλὰ καὶ παν- 
τελὼς ἄνίατα γίνεται τὰ τῆς φυχῆς ἀῤῥωστήματα , ὅταν 
ἐπιστάντος ἐλέγχου — λόγος δέ ἐστι Φεῖος ; Gy yeloc πο- 
δηγοτῶν καὶ τὰ ἐν πρσὺν ἀναστέλλων, ἕνα ἄπταιστοι διὰ 
Ἰθωφόρου βαΐνωμεν τῆς 000v — τὰς ἀκρίτους ἑαυτῶν 
Topic πρὸ τῶν ὑφηγήσεων τάττωμεν τῶν ἐκθένου, ac 
inl νουθεσίᾳ καὶ σωφφονισμῷ καὶ τῇ τοῦ παντὸς ἐπ- 
ανοφθώσει βίου συνοχώς Boo: ποιεῖσθαι. 4ιὰ 1099. ὁ 
μη πεισθεί, µή μοτατροπόµενος τῷ ἀντιβαώνοντι ἔλάγχῳ, 
»φ0 οφὰν τὴν usta τῶν σραυμακιών (Num. 81, 8) 4 
—E κατεχέντησο xui κατέστρωσθ τὰ πᾶ- 
Φη. Poste δὲ 3 τούτον συμφορὰ τοῖς μή τολέως 
ὄνοκαῦ άρτοις δίδαγμα αὐταρκάστατον, τοῦ ποιρᾶσθαι 
τὸν ἔνδον δικαστὴν 1 ἔχοιν οὐμενῇ' σχήσουσι δέ, ei μηδὲν 
τῶν ὀρθώῶς ὑπ αὐτοῦ γνωσθέντων ἀναδικάζοων. 



ΠΕΡΙ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ N QE. 

»t 
AGRICULTURA NOE 

( Cf. Gen. 9, 20.) 

[E, 200.) 

Agricolam inter. et terrae operarium discrimen et ad indolem 
eorum et ad propositum. 

1. [*] ;» Koi ἤρξατο Noe ἄνθρωπος Τεωργὸς elvat 
. xoi ἐφύτουσον ἀμπελώνα. Καὶ ἔπιον ἐκ τοῦ οὔνου, καὶ 
ἐμεθυσθη ἐν τῷ oixo αὐτοῦ. * (Gen. 9, 20 5.) Oi ue 
πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων τὰς φύσει τῶν πραγμάτων ovx 
εἰδότες, καὶ napi τὴν τῶν ὀνομάτων δὲσιν ἐξ ἄναγκη» 
ἁμαρτάνουσι” τοῖς μὲν Τὰρ ὥσπερ ἐξ a ἀνατομῆς πθρινοη- 
Φεῖσι κύριαι προςρήσεις ἔπονται, toig δὲ v υποσυγκεχυμέ- 
νοις οὐ σφόδρα ἠκριῤωμέναι. ΜΙωυσῆς δὲ κατὰ σεολλὴν 
περιουσίαν τῆς ἐν τοῖς πράγµασιν ἐπιστήμης ὀνόμασυ 
εὐθνβολωτάτοις καὶ ἐμφαντικωτάτοις εἴωθε χρῆσθαι 
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Πολλαχοῦ.μὲν οὖν τῆς νομοθεσίας τὴν ὑπόσχεσεν ἐπα- 
ληθεύουσαν ουρήσομαν, οὐχ ipto δὲ καὶ ἐν τῷ προτο- 
θέντι κθεραλαίῳ, καθ O0 γθωργὸς ὃ δέκαιος Nee eicáye- 
τα. — Tín Τὰρ τῶν .προχθιροτέρων ovx ἂν ὄσξαι τὰ ov- 
τὰ eivos Φωργέα ve xoi is ἐργασία; Καΐτοι πρὸς αλή- 
θειαν ov μόνον οὐκ ὄντα τὰ αὐτά, ἀλλὰ καὶ λίαν à ἀπηρ- 
τηµένα, ὡς ἀντιστατεῖν xai διαμάχοσθαι᾿ δύναται μὲν 
γάρ τις καὶ ἄνευ ἐπιστήμης περὶ τὴν Tus ἐπιμέλειαν πο» 
πῖσθαι, 7εωργὸς δὲ τὸ uy ἐδιώτης, αλλ ἔμπειρος εἶναι 
xai τῷ ὀνόματι ποπίστωται, ὅπερ ἐκ τῆς 7εωργικῆς té- 
χγης, *- φθρώνυμός ἐστιν, σὕρηται. Πρὸς δὲ τοῦτο xal 
éxelyo λογιστέο», ὅτι ὃ μὲν γῆς [*] ἐᾳγάτης πρὸς fy τό- 
λος, τὸν μισθόν, ἀφαρῶν — ἔμμισθος γὰρ Gc ἐπίπαν 
οὗτος — οὐδεμίαν 1 ὄχει φροντίδα τοῦ καλῶς ἐργάσασθαι' 
ὃ μέντοι Τδωργὸς πολλὰ ἂν ἐθελήσοαι καὶ τῶν tiem αἷς- 
φέρουν καὶ προςαναλίσκειν οἴκοθέν τι περὶ Tov καὶ τὸ 
χωρίον ὀνῆσαι καὶ πρὸς μηδενὸς τῶν φἰδάτων μεμφθῆναι, 
βούλεται 190 οὐκ ὁτέρωθν - voe», ἀλλ ἐκ τῶν 75ωργη- 
θέντω». εὐτοκίᾳ χρωμένων ἀνὰ τον ἔτος. τοὺς παρποὺς 

ἀναλαμβώνει». Οὗτος τὰ μὲν ἄγθια τῶν, δένδρων Ἡ ἡμε- 
ροῦν, τὰ δὲ ἡ ἥμερα ἐπιμελοίαις συναύξοι», τὰ δὲ ὑπὸ πλεο- 
valo τροφῆς κοχυµένα τομαῖς στέλλοι», τὰ δὲ ἐσταλ- 
μένα καὶ ποπιληµένα ἐπιφύσεων ἐκτάσθσι μηκύνθιν, κα, 
ὅσα μὲν εὐγανῆ πολυχληµατοῦντα, κατὰ γῆς τδίνειν ἐν οὐ 
"avv τάφροις βαθοίαις, ὅσα δὲ μή εὔκαρπα, ἑτέρων sic 
τὸν πρὸς ταῖς ῥίδαις κορμὸ» ἐνθέσει καὶ συμφυεστάτῃ 
bacs βελτιοῦν ἐθελήσει — καὶ γὰρ ἐπ ἀνθρώπων 
τν γχάνθι ταύτόν, ὥς τοὺς Φετοὺς ποῖδας  7ένοσιν ἄλλο- 
τρίους διὰ τὰς σφετέρας οἱκειουμένους ἀρστὰς ποχέως 
ὀαρμῤῥοόθαι ---' μυρία τοένυν καὶ owrongsura ῥίδοις 



442 PHILONIS IUDAEI fL, 302. 
αὐταῖς ἀνασπάσας xaxd ade τὰ eig εἰκαρπίαν φύσε 
ἑστειρωμένα καὶ τοῖς φέρουσι μεγάλην buio ἐκ τοῦ zx - 
ῥαποφυτούσθαι πλησίον ὠογκόντα. Τοιαντη μέν Tí; 
ἐστιν 7) περὶ τὰ βιαστάνοντα ἐν γῆς φυτὰ τέχνη τὴν δὲ 

ψυχῆς γβωργυκῆν ἐν µέροι πάλιν — 

Agricultura ad animi culturam relata. (2-4.) 

2. Πρῶτον μὲν toum σπείρθο ἢ φυτούειν ὄγονον 
ουδέν ἐπιτηδεύδι, πάντα δὲ 1 fuego καὶ καρποτόκα, φό- 
govs érnolovs οὕσοντα τῷ ἡγομόνε av gene) τουτον 790 
ἄρχοντα 5 φύσις δένδρων ve xol ζώων καὶ εῶν ἄλλων 
ὅσα θνητὰ ἅπαξ ἁἀπιάντων ἀνόδοιξαν. Ἄνθρωσος δὲ o 
ἐν ἑκόστφ ἡμῶν vie ἂν eit τελὴν à 0 οὓς, ὃς τὰς ἀπὸ τῶν 
σπαρέντων καὶ φυτενθύντων ὠφαλοίαν εἴωθε καρτεοῦ- 
σθαι; Enti δὲ νηπίοις μὲν des γάλα τροφή, z&lalos δὲ 
τὰ ἐκ πυρῶν πόµµατα, x. worse γαλαντώδοις μὲν ἂν 
θύον τροφαὲ κατὰ τὴν παιδικην ἡλικίαν τὰ τῆς ἐγπναιλίου 
μουσικής προπαιδεύµατα, σέλειαι δὲ xai ἀνδράσιν αὕπερε- 
απταῖς αἱ διὰ φφονήσεως καὶ σωφροσύνῃς xoi ἀπάσης ἀρὲ- 
τῆς ὑφηγήσοι ταῦτα γὰρ σπεαρόντα κοὺ φυεενθένεα é 
διανοίᾳ χαρποὺς ὠφαλεμωκάτους οἵσει, «olas καὶ ἔπαι- 
μετὰς ααράξοις. 4ιὰ ταύτης τῇς Γδωφγμιῇς, | καὶ ὅσα πα- 
Φών s waxuw δένδρα ἀναβλαστοῦντα et ὄψος éroOn, 
φδοροποιοὺς φέροντα καρπούς, ὑποτθμρόμενα sa alpe- 
τας [*] oc μηδὲ βραχύ τε Aehyayoy ἑαθηναι, ἂφ οὐ νέαι 
βλάσται πάλιν ὁμαρτημάνων ἀναδραμοῦνται, Καὺ ἂν 

si τινα μέντοι δένάρα ᾗ eit. ὠφελίμων µήτ οὗ βιοβορῶν 
καρπῶν οἱστικα, ταῦτα ἐκόφφι μήν, οὐ μὴν ἑάσαι 7* 
ἀφανισθῆναι κατατάξει δὲ αὐτὰ aic ὀναρμάνιον χφῆσνῳ, 
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j ῥαλλομύη χάρακας καὶ σεαυροὺς ἐν * στρατοπό- 
jov, 1] φραγµο»: πόλεως, 1 ἵνα ἄντὶ τείχους ᾖ. 

3. «4άγει γάρ' ,,Ilay ἃ οὐ καρπόβρωτόν ἐστιν, ἐκ- 
όψεις, καὶ noires χαράχωσιν ἐπὶ τὴν πόλιν, ἥτις ποιή- 
754 πρὸς σὲ τὸν πόλεμον." (Deut. 20, 20.) Έαύτα δὲ 
χάζεται τὰ diga X ταῖς περὶ λόγους Devin Φοωρίαν 
pj ἐχούσαις ! ἐν oic. Φετέον ἑατρολογέαν ἀποζουγμένην 
yov, δὲ ὧν τους κάμνονταρ εἰκός ἐστι σώζεσθαι, sei 
brrogixiic τὸ συνηγορικὸν καὶ ἔμμισθον εἶδος, οὐ magi 
την εὕρεσιν τοῦ δωιαίου πραγµατενόµενον, ἀλλὰ napi τὴν 
Ó ἀπεώτης πειθὼ τῶν ἀκουόντων, ἔτι μέντου xoi διαλε- 
χτικῆς xai γεωμετρίας ὅσα sig μὲν ἐπανόρθωσιν ἦθους 
ουδὲν συνεργεῖ, παραθήγει δὲ τὸν voUr, οὐκ ἑῶντα ap- 
βλείᾳ χρῆσθαι τῇ πρὸς ὄναστα τὼν ἀπορουμένων προς- 
βολῇ, τομαῖς δὲ asi καὶ διαστολαϊῖς χρήσθαι, ὡς τήν éxa- 
στου πράγματος ἰδιότητα τῶν κοινών διαζουγνύναι ποιο- 
τήτων. Τὸν οὖν κατὰ φιλοσαφίαν λόγον τρίδυμο» 6 ovra 
τοὺς παλαιοὺς ἆ αγρῷ φασιν ἀπεικάσαι, τὸ μὲν φυσικὸν 
αὐτοῦ δένδροις xai φυτοῖς παραβαλύντας, τὸ δ ἡθικὸν 
2αρσισᾶς, ὧν ἕνεκα καὶ τὰ quta, τὸ Ü αὖ λογικὸν φραγμφ 
xai ,rragiBola. . Καθ ἆπερ γὰρ τὸ πορωφέμονον τεῖχος 
ὁπώρας. καὶ φυτῶν τῶν κατὰ τὸν ἀγρόν ἐστι φυλακτή- 
ριον τοὺς ἐπὶ TO σίνεσθαι πορειφθἀρεσθαι βουλομέ- 
νους ἄνβῖργο», τὸν αὐτὸν τρόπον τὸ 1ογυιὸν µέρος φι- 
Ἰοσοφίας φρουρά τίς ἐστιν ὀχυρωτάτη τῶν δυοῖν ἐκείνων 
Ἰθικοῦ τε καὶ φυσικοῦ' τὰς γὰρ δυτλᾶς xal ἀμφιβόλους 
ὅταν ἐξαπλαϊ λέξοδις καὶ τὰς διὰ τῶν σοφισµάτων πιθα- 

νύτητας ἐπιλύῃ xoi τὴν οὐπαράγωγον ἀπάτην, μέγιστρν 
ψυχῆς δέλθαρ xoi ἐπιζήμιον, ἀναιρῇ, διὰ λόγων ἐμφαντι- 
κωτάτωών καὶ ἀποδείξεων ανενδοιάστω» ὁ ὥσπερ κηρὸν Às- 

Puiro 1. H 
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λδιασμένον τὸν νοῦ» ἀποργάδρται, E ἔτοιμον, δέχοσθαι του 
T8 φυσιολογίας καὶ τοὺς ἠθοποᾶας ἀσιναῖς κάρτα καὶ 
πάγυ δοχίµους χαρακτῆρας. 

4. Tovr οὖν ῆ ψυχῆς ἐπαγγελλομένη }θωργικὴ τρο- 
κηρύτται΄ Τὰ ἀφροσύνης δένδρα καὶ ἀκολασίας, ἀδικέας 
τε xoi δειλίας πάντ ἐκκόψω' ἐκτεμῶ xi τὰ ἡδονῆς xai 
ἐπιθυμίας, ὀργῆς τε καὶ Üvuov xai τῶν παραπλησίων 
παθῶν, καὶ ay ὄχρις οὐρανοῦ μηκύνῃ, τά φυτά” ἐπικαν- 
σω καὶ τὰς id αὐτῶν ; ἐφιεῖσα ὄχρι τῶν ὑστάτων τῆς 

rũs φλογὸς ῥιπήν, ὧς μηδὲν [*] µέρος, ἀλλὰ µηδ ἴχνος 
ἢ σκιὰν ὑτολειφθῆνοι τὸ παράπαν. 2γελὠ μὲν 09) zav- 
τα. Φυτούσω δὲ ταῖς μὲν ἐν Taxe παιδαῇ ψυχαῖς µο- 
σχεύµατα 3 ὧν ὃ παρπὸς αὐτὰς τιθηνήσεται- Ἔστι δὲ 
ταῦτα" 9 τοῦ γράφαιν xol ἀναγινώσκθιν εὐτρόχως ἐπιτή- 
ὄθυσις, ἤ τῶν παρὰ σοφοῖς πονηταῖς ἀκριβῆς ἔρευνα, 
γεωμετρία καὶ 3j περὶ τοὺς ῥητορικοὺς λόγους µελέτη, xoi 
7 σύμπασα τῆς ἐγκυκλέον παιδείας μουσική. Toi δὲ 
Ῥθυνιουομέναιο καὶ ἀνδρουμέναις Ίδη τὰ ἄμθόω xod Ts- 
λδιώτορα᾽ τὸ φρονήσεως φυτό», τὸ ἀνδρείας, τὸ σωφρο- 
σύνης, τὸ δικαιοσύνης, τὸ ἄρθσῆς ἁπάσης. 4» μόντοι τι 
καὶ τῆς λεγοµένης ἀγρίας Movers ἐδώδιμον μὲν οὗ φέρῃ 
καρπό», δύνηται, δὲ ἐδωδίμου φραγμὸς εἶναι καὶ φυλα- 
κτήριον» καὶ τοῦτο ταμιούσοµαι , οὐ δι δαυτό, αλλ ὅτι 
ὑπηρεταῖν ἀναγκαίῳ xoà χρησίµῳ σφόδρα πέφυκο. 

lustus No£ agricola, iniustus Cain terrae operarius. 

5. 4ιὰ τοῦτο ὁ πᾶνσοφος Μωὺσῆς τῷ μὲν δικαίῳ 
τὴν τῆς Verc γδωργικὴν ὡς ἐναρμόνιον xoi ἐπιβαλλου- 
σαν τόχνην ἀνατίθησι Mya » Ἡρξατο Noe ἄνθρωπος 
εἶναι γθωργός'’, τῷ δὲ abo τὴν ἄνευ ἐπιστήμης φέρον- 
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oy e βαρύτατα γῆς ἑργασίαν' ,,Koiv** γάρ, φησί», 
ἦν ἐφγαξύμενος τὴν γην (Gen. 4, 44 s. » xoà μικρόν 

στερον, ἠνίκα τὸ ἐπὶ τῇ ἀδολφοκπονίᾳ ἄγος ἑργασά- 
voc  yoroqapiros, Myetos: » ̓πιοιατάρατος σὺ a ἀπὸ 
ης T6 7j ἔχανο τὸ "στόμα αὐτῆς δέξασθαι τὸ αἷμα 
ου ἀδελφαῦ σον éx Tio χδιρός σου, ᾗ ἐργῷ τὴν y, καὶ 
d 7tQocó sot τὴν icyv» αὐτῆς δοῦναί σοι. Ic οὖν 
»» τις περιφανέστορον ἐπιλοῖξαι δύναιτο, ὅτι yi ἐργά- 
ην, ἀλλ οὐ 7θωργὸν ὃ 2ομοθέτης vous : TOY φαῦλο», ij η 
IO» τρόπον τοῦτο»; Ov μην ὑποληπτέο», ἢ περὶ ἀνθρώ- 

που χερσὺ * ποσὶ καὶ τῇ ἄλλη δυνάμει ἐναργᾶϊν τοῦ σώ- 
µατος ἐπανοῦ, ἢ περὶ τῆς ὀρεινῆς xoi πθδιάδος εἶναι τὸν 

ore», ἀλλὰ epi τῶν xaJ ἕκαστον ἡμῶν δυνάμεων" τὴν 
γὰρ τοῦ φαύλου Ver πορὶ οὐδὲν ἄλλο πραγματεύοσθαι 
συµβόβηκεν ἢ 5 τὸ rnis o⸗ caua xa) τὰς τοῦ σώματος ἁπά- 
σας ἠδονάο. Ὁ yo πιολὺς ὅμιλος ἀνθρώπων τά γῆς 
ἐπιῶν κλάματα xai ἄχρι τῶν περάτων φόνων αὐτῆς, καὶ 
τα πελάγη ποραιούμενος, καὶ τὰ ἐν μυχοῖς Φαλάττης 

ἀναζηκῶν, καὶ ὃ μηδὲ» µέρος ἑῶν τοῦ παντὸς ἀδιερεύνητο», 
aei καὶ πονταχθῦ πορῶρι ταῦτα, δι ὧν ἡδονὴν συνανξή- 
σε. Καθάπερ γὰρ οὗ ἁλιευόμενοι δέκευα καθιᾶσιν 
ἔστιν ὅτε µήκιστα, πολλὴν ἐν κύκλῳ περιβαλλόμενοι Θά- 
λατταν, iy ὡς πλείστους ἐντὸς ληφθέντας ἀρκύων, ola 
τειχήροις Ταγονότας, iy9vc σνλλάβωσι τὸν αὐτὸν τρό- 
πον ? πλείστη μοῖρα ἀνθρώπων οὖν ἐπὶ μέρος Φαλάτ- 
της μόνον, ϱ] ἆλλ ἐφ ἅπασαν τὴν ὕδατος καὶ γῆς xoi 
ἄέρος QUID, τά πάνογρο, ὥς oi ποιηταέ πούφασι, Mya 
τόνασα , πάντα παταχόθεν ài ἡδονῆς ἀπόλανσθ te καὶ 
χ0ῆσιν ἀγκιστρεύεαι. — Kol γὰρ γῆν µεταλλεύονοι, xoi 
τὰ πελόγη διαβαίνουσι, xai τὰ ἄλλα πάντα ὅσα εἰφήνης 

H2 . 
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xai πολέμου ἔργα δρῶσιν, ὕλας ἀφθόνους, ὡς βασιλίδ 
ἡδονῇ πορθοντος, oi yeopylos μὲν ἄμνητοι spvy soc, | 
σπθίρουσα καὶ φυτεύουσα τὰς ἀρετὰς καρπὸὀν δρέπτετο 
τὸν δὐδαίμονα βίον am αὐτῶν, ἐργαζόμενοι δὲ xoi us 
Φοδεύοντος τὰ φίλα τῇ cagxi, xa) τὸν σύντεθον χοῦ 
τὸν παεπλασμένον ανδριάντα, τὸν ψυχῆς ἔγγιστα οὗκο 
ὃν ἀπὸ γενέσοως ἄχρι τολουτῆς — ἄχθος τοσοῦεον — 
ovx ἀποτίθοται ναχροφοροῦσα, usta σπουδῆς τῆς στάση 
OÍXeLOUMRYOL. — 

Pastor et pecuarius non vulgari, at sensu allegorico inter s 
differunt, tlle bonus, hic malus. 

6. Ως ui» οὖν Γεωργίας ἐργασία γῆς, xoi Γθωργοι 
γῆς ἀργάτηρ διοφέρουσῳ, εἴρηται, Σκοπτέον δὲ, qu καὶ 
ἆλλαι Tivi eigiy iocos συγγενεῖς τῶν εἰρημένων ; διὰ τῇ 
ἐν τοῖς ὀνόμασι κοιφωνέαν ἐποιρύπτουσαι τὰς ἐν τοῖς 
πράγµασι διαφορά». Εἰσὶ δέ ys ἃς aval; οὕντος eugo- 
ut» διτταἰ, πθρὶ ὢν τὰ περαήκοντα, ἐὰν οἷόν το jj, λέξο- 
μεν. «ὐτίκα τοίνυν ὡς 7ωργὸν xai γῆς ἐργάτη», do- 
δαντας ἁδιαφορεῖν ἀλλήλων, θύρομαν ἐν τοῖς «za ὅια- 
votes ἀλληγοροῦντος μακρφ διοστηκότας , ούτω ποιμνα 
καὶ κτηνοτρόφον᾿ μόμνηται γαρ ποτὲ μὲν ατηνοτροφία;. 
ποτὲ Ó αὐ ποιµανικῆς ὃ νομοθέτης. Καὶ oi ye µε λίαν 
ἠνριβωμένου τάχα που τῆς αὐτῆς éni συνωνν- 
µούσας ὑπολήψονται προρφήσαις εἶναι. igi 0d ya moerpa- 
των διαφερόντων ἐν ταῖς δὲ ὑπονοιῶν ἀποδόσασε. Koi 
γὰρ οἱ τοῖς Θρυμμάτων προθστηκόσιν ἄμφότορα ἔπειφη: 
uito ἔθος κτηνοτρόφων καὶ ποιµόνων ὀνόματα, αλλ’ οὐ 

{5 τῷ τὴν ψυχῆς ἀγέλην ἐπιτετραμμένῳ loui φαῦ- 
λος μὲν γὰρ àv ὁ ἀγολάρχης οὗτος καλοῖται κτηνοτρόφος, 
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ἀγαθ ὃς δὲ καὶ σπονδαῖος ὀνομάζεται ποιµήν. ' Ὃν δὲ 
τρύπον, ἀπιδείξομον οντόν 

. Pecuarius. (71. 8.) 

7. 'H φύσις ἡμῶν ὁκάστῳ κτήνη ev ey iere, της 
ψυχης ὥσπερ ἀπὸ pec ῥᾷξης ἔρνη διτὰ ἀναβλωστούσης, 
ὧν τὸ μὲν ἄτμητον ὅλον δὲ ole» ἐαθὲν ἐποφημίσθη 
νοῦς, τὸ Ó ἑξαχῇ σχισθὲν etc énrá φύσοις, πέντε τῶν 
αἰσθήσθων καὶ δυοῦν ἄλλω» o ὀργάνω», φωνητηρίον se xai 
yovipov. Αὕτη δὲ naga 1 πληθὺς ἄλογος . οὖσα xr» 
ἀποικάζοται, πλήθουσα δὲ »όμφ φύσοως ἡγομόνος ἐξ 

ἐπιδέται ᾿Επειδὰν μὲν οὖν ἄπδιρος ἀρχῆς 
ἅμα καὶ Ρ] πλούσιος ἐξαναστὰς ἄρχοντα ῥαντὸν ἄπο- 
φή»ῃ n pega. αἴτιος xoay rios τοῖς θρόμμασων ev- 
TÓC μὲν γὰρ ὄφθονα παφόχοι τὰ ἐπιτήδεια" τὰ δὲ ἁμά- 
τρως ἐμφορούμενα ὑπὸ πλεοναζούσης τροφῆς ἐξνβρίδαι 
— κόρου γὰρ ὕβρις ἕ ἔγγονον {νήσιον —; ἐδυῤρώοντα 
μέντοι σκιρτᾷ καὶ αφηνιάζοι, καὶ κατὰ μέρος σκιδνάμανα 
διαλύει τὸ τῆς ἀγέλης συντεταγμένον epos. Ὁ δὲ τέως 
ἡγομὼν καταλονφθεὶς ὑπὸ τῶν ἀρχομένων ἰἠδιώτης «ve- 
φάνη, καὶ ἐπετράχοι μὲν σπουδάζω», el τι δύναιτο συλλα- 
Bé» ἐξ ὑπαρχῆς xol ὑπαγαγέσθαι" ὅταν δὲ ὄδυνατῇ, 
στένδι καὶ κλαίει, τὴν ἰδίαν καχίζων θὐχέρεια», καὶ ἑαυτὸν 
τῶν συµβεβηκότων αἰτιώμενος. Τοῦτον δὴ to» τρόπον 
xol τὰ τῶν αἰσθήσθων θρέµµατα, ἐποιδὰν ὃ vovc ὑπτίως 
καὶ ῥᾳθύμως Eyp, τῆς τῶν αἰσθητῶν απλήστωο ἐμφο- 
ῥούμενα ἀφθονίας ἀπανχονίζει το καὶ σχιρτᾷ καὶ πληµ- 
μελῶς ὅπη τύχη φέροται' ὀφθαλμοὶ πρὸς πάντα ἄνα- 
πεπταμένοι τὰ ὁρατᾶ, καὶ & μὴ θέµις ὁρᾶν, ἐξοκδίλουσι, 
xai ἀποαὶ πάσας φωνὰς παραδεχόµοναι xai μηδέποτο 
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πληρούμεναι, διψώσαι δὲ asi nspipyleg xol 
πραγµοσύνης, ἔστι δὲ ὅπου καὶ ἀνελενθέρου χλεύης, à 
πθφοιτήκασν. 

8. "Enei πόὀθον ἀλλοθεν τὰ πανταχοῦ τῆς otxov 
»ης θέατρα νομέζοµεν ἀμυθήτων μυριάδων ἀνὰ στᾶσ' 
ἡμέραν πληροῦσθαι; oi γὰρ ἄκουσμάτων καὶ θεαμµάτ 
ἥττους καὶ Ora xol ὀφθαλμοὺς χωρὶς spiow — 
φέρεσθαι, xai κυθαριστὰς καὶ αιθαρῳδοὺς καὶ — 
τὴν κακλασµένη» xoi ἄνανδρον µουσικήν περιέποντες, ἔτι 
δὲ ὃ ὀρχηστὰς xai τοὺς ἄλλους µέµους ἀποδοχόμενου, ὅτι 
σχέσεις καὶ κινήσει ἐκτοθηλυμένας ἴσχονται καὶ κενουν- 
ται, τὸν ἐπὶ σκηνῆς cei πόλεμον συγκροτοῦσε, μήτε τῇ: 
τῶν ἐδίων ," μήτε τῆς τῶν κουῶν ἐπανορθώσεως πθερρον- 
τικότες, ἀλλά τὸν ἑαυτῶν», oi δυστυχεῖς, διά r5 ὀφθα]- 
μῶν καὶ ὥτων ἀνατρέποντος βίον. "λλοι δὲ sigiy oi 
τούτων ἀθλιώτεροι καὶ ποκοδαιµονέστεροι, οἳ τὴν y evo 
ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἔλυσαν' sj δὲ πρὸς πᾶν σιτέον τε καὶ 
ποτὸν ἄφετος θυθὺς ὀρμήσασα τὰ ἤδη : εὐτρεπισῶέντα 
ἐπιλέγεται, καὶ πεῖναν ἄλεκτον καὶ ἄπληστον ἔσχει τῶν 
ἀπόντων, ὡς, καὶ ἂν ab τῆς Ταστρὸς ἀποπληρωθώσι δε- 
ξαμαναί, σπαργώσαν ἔτι καὶ μαιμῶσαν τὴν Gel xev 
ἐπιθυμίαν περιῤλέπεσθαι καὶ ποριφοιτᾶν, μή τί πιον τεαρ- 
ορα ἐν λείψανο» ἄφοτον, ἵνα καὶ τοῦτο παμφάγου πν- 
góc δίκην. ἐπιλιχνούσηται. Γαστριμαργίᾳ τοίνυν 1j ὅπα- 
δος ἐκ φύσεως ἀκολονθσϊ συνουσίας ἡδονή, uota ἕκτο- 
πον καὶ οἵσερον ἆ ἀνθπίσχετον καὶ λύτταν ἀργαλθωτάτην 
ἐπιφέρουσα. Ὅταν γὰρ ὑπὸ ὀψοφαγίας καὶ ἄκράτου 
xai πολλῆς [*] µέθης ἄνθρωποι πιθσθώσῳ, οὐκέτι κρα- 
τοῖν ἑαυτῶν δύνανται, πρὸς δὲ τὰς ἐρωτικὰς µίξεις ἐπθι- 

γόμενοι κωμάζουσι καὶ θνραυλοῦσι, μέχρις ἂν τὸν πολὺν 
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TOU σεάθους ἀποχατουσάμενοι βρασμὸν { Ἠρεμῆσαι δυνη- 
Soc». οὗ χάριν καὶ 7| φύσις ὡς ἔοικεν ὑπογάστρια τὰ 
συνουσίας 6 ὀργανα ἐδημιούργησε, προλαβοῦσα, ὅ ὅτι λιμῷ 
οὗ χαἱρει ; nànguovy δὲ ἔπεται καὶ πρὸς τὰς ἰδίας évto- 
yelag ὑπανίσταται. 

Pastor. 

9. Τοὺς οὖν τοῖς δρέμμασι τούτοις ἐπαρέποντας 
ἄθρόον ὧν ὀρέγονται πάντων ἐμφορεῖσδαι, κτηνοτρό- 
qovc λεκτέον΄ ποιμένας δ᾽ ὄμπαλιν, ὅσοι τά τ ἀναγκαῖα 
καὲ αὐτὰ µόνα τὰ ἐπιτήδεια παρέχουσι, πδριτεμνόµενοι 
καὶ ἀποκόπτοντες τὴν περιττῆν xol ἀλυσιτελῇ πᾶσαν 
ἀφθοχίαν, ἥπερ τῆς ἀπορίας xol ἐφδείας οὐχ ἥκιστα 
βλάτετει, πρόνοιάν τὸ πολλὴν ἔχουσι τοῦ μή ἐξ ἀμελθίας 
καὶ ῥᾳθυμίας νοσῆσαι τὴν ἀγέλην, εὐχόμενοι μηδὲ τὰς 
ἔξωθαον εἰωθυίας κατασκήπτενν »ύσους ἐπιγενέσθαι, 
Στοχάξονται δὲ οὐδὲν ἥττον καὶ τοῦ unj διασπασθεῖσαν 
αὐτὴν σποράδην διασκεδασθηναε, φόβον ἐπανατοινόμενοι 
τὸν σωφρονιστήν τῶν λόγῳ µηδέποτο πδνθοµένων, καὶ 
κολάσει χρώμενοι συνεχεῖ, µετρίᾳ μὲν κατὰ TOY ἰάσιμα 
νεωτεριζόντων, ἀφορήτῳ δὲ κατὰ τῶν ἀνίατα" τὸ γὰρ 
sivo, δοκοῦν ἀπευκτὸν μέγιστο» ἀγαθὸν ἀφραίνουσι», 
7? πόλασις, ὥςπερ τοῖς τὰ σώματα κάµνουσιν oi ἑατρικαὶ 
ύλαι 

Pastores reges. Pastores Iacob, Moses. 

40. Tovro τὰ ἐπιτηδεύματα ποιμένων ἐστέν, ot τῶν 
σὺν ἡδονῇ βλαβερὼν τὰ μετὰ Ἀηδδίας ποιοῦσιν ὠφέλιμα, 
Οὕτω yov» σεμνὸν καὶ λυσιτελὲς νενόμισται τὸ ποιµαί- 
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νε, ὥςτο τὸ μὲν πτοιητικὸν γένος τοὺς βασιλέας ποιµέ- 
yas λαών εἴωθε καλεῖν, o δὲ »ομοδέτης τοὺξδ σοφούς, of 
μόνοι πρὸς ἀλήθειαν βασιλεῖο igi» ἄρχοντας 799 av- 
τοὺς ὡς ἂν  ποίµνης εἰσόγοι τῆς ἀνθρώπων ἁπάρτων 
ἀλόγου φορᾶς. «4ιὰ τοῦτο καὶ τῷ τελειωθέντι ἐξ ασκή - 
σεως ̓ Ἰακὼβ τὴν ποιµενικήν ἐπιστήμην πδριῆψε, »ποεµαέ-- 

. 28ἱ . Υὰρ οὗτος τὰ πρόβατα Aófay'« (Gen. 30, 36), τῆς 
τοῦ ἄφρονος ψυχής $ τῆς τὰ αἰσθητὰ μόνα καὶ φαινόμε- 
γα νομιζούσης ἀγαθά, χθώμασι καὶ σκιαῖς ἡπατημένης 
xai δεδουλωµόένης ---- λευχλασ μὸς γὰρ ὁρμηνούεται ᾱ4α- 
βαν. Καὶ Movcsi τῷ πανσόφῳ τὴν αὐτὴν τέχνην με- 
ταδίδωσι (Exod. 3, 1) καὶ γὰρ οὗτος ποιμήν ἀποδεί- 
ανυται διανοίας τῦφον πρὸ αληθείας ἀσπαζομένης καὶ 
πρὸ τοῦ εἶναι τὸ δοκαῖν ["] ἀποδοχομένης: πθρισσὸς 
γὰρ ὃ Ιοθὸρ ὁρμηνούσται, περιττὸν δὲ καὶ  ἐπειρηγμένον 
ἀπιλονεῖ Bip πρὸς ἀπάτην τθφος, ᾧ καὶ τὰ ματὰ πόλεις 
ἕτερα παρ ἑτέροις, οὐ τὰ ̓ αὐτὰν δίκαια παρὰ πρᾶσιν 
ἔθος εἰρηγεῖσθαι, τὰ κοινὰ τῆς φύσεως καὶ ἀκίητα »ό- 
uiuo οὐδ' ὄναρ ἰδόντι. 4έγεται γάρ, ὅτι ,,Μωὺσῆς ἦν 
ποιμαύων τὰ πρόβατα Jo9óg τοῦ Ἱερέως M odia 
(ibid.). Ὁ δ᾽ αὐτὸς οὗτος οὔχοταε, μή ἀνθετρόπουτον 
τὴν ποέμνηνν τὸν ὄχλον Ἀκαὶ Àx0»* ἅπαντα τῆς ψυχής 
ἀφοθῆναι, τυχεῖν δὲ ἀγαθοῦ ποιμένος , ἐξάγοντος μὲν 
ἀπὸ τῶν -ἀφροσύνης καὶ ἄδμεέας καὶ πάσης xoxlag. δι- 
κτύων, δἰράγοντος δὲ εἰς τα παιδείας καὶ τῆς ἄλλης ἄρα- 
τῆς δόγματα" 5 Επισκεψάσθω« γάρ, φησί » »λύριος ὃ 

Φεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκὸς ἄνθρωπον éni 
τῆς συναγωγῆς ταύτης.“ (Num. 21, 16 s) Εἶτα ὀλέγα 

προρεισιών ἐπιφέρει΄ ud ovx ἔσται q συναγωγή xv- 
ρίου ὡσδὶ πρόβατα, οἷς ovx ἔστι nrony. 



{, 308.] LIB. DE AGRICULTURA. 121 

Ne pastor desit gregi! 

31. MX οὖν ἄξιον εὔχεσθαι μὴ χωρὶς ἐπιστάτου 
xoi Ἡγεμόνος ἑαθῆναι τὸ συγγενὲς καὶ εὐφνὲς ἡμῶν — 
στῳ σεοίµριο», óc wn τῆς φανλοτάτης τῶν κακοπολιτειών, 
ὀχλοπρατίας, 7] παράκοµµα τῆς ἀρίστης δηµοαρατίαρ 
ἐστίν, ἀναπλησθέντος Φορύβοις καὶ ταραχαϊο καὶ ἔμφυ- 

λίοις στάσεσιν osi χρώμενοι διατελώμεν; Ov μὴν ἂναρ- 
χία µόνον ὀχλοκρατίαν τίκτουσα δεινόν, ἀλλὰ καὶ ἡ πα- 
ρανόμον xoci βιαίου τινὸς ἐφ ἡγεμορίαν ἐπανάστασις' 
τύραννος γὰρ éx φύσεως ἐγθρὸς πόλεων μὲν ἄνθρωπος, 
σώματος δὲ καὶ ψυχῆς καὶ τῶν καθ ὄχάτθρον πραγµά- 
των, τὴν ἀκρόπολιν ἐπιτετοιχνιὼς ἑκάστῳ, ὃ Φηριωδέστα- 
τος vebs. Ἀλνσιτελεῖς δὲ οὐχ αὗται μόνον δεσποτεῖαι, 
αλλὰ xoi ἑτέρων ai τῶν Moy ἐπιδικῶν ἀρχαί τε καὶ προ- 
στασίαι. Χρηστότης Τὰρ πράγμα θὐκαταφρόνητον, xol 
ἑκατέροις ἄρχουσί τε καὶ ὑπηκόοις βλαβερόν ᾿ τοῖς μὲν 
ἐκ τῆς τῶν ὑποτεταγμένων οἷς αὐτοὺς ὀλιγωβίας μηδέν 
μήτε ἴδιον μήτε κοινὸν ἐπανορθώσασθαι δυναµένοις, ἔστι 
δὲ ὅτε καὶ τὰς ἡγεμονίας ἀναγκαζομένοις αποτἐθεσθαι’ 
τοῖς δὲ ix συνεχοῦς τῆς πρὸς τοὺς ἄρχοντας Όλιγωρίας 
πειθοὺς ἡμεληκόσι, καταδεὲς ἐπὶ μεγάλου κακοῦ κτήσει 
περιποιησαµένοις, αὐθάδειαν. Τούτους μὲν θρεμμά- 
των, ἐκείνους δὲ κτηνοτρόφων οὐδὲν νομιστέον διαφέρθιν᾿ 
οὗ μὲν yop τρυφᾶν ἐν ἀφθύνοις ὕλαις ἀναπείθουσιν, ol 
δὲ τὸν κόρον ἀδυνατοῦντθς φέρει» ἐξυῤρίζουσι, Χρη δὲ 
ὥσπερ αἴπολον ἢ A βουκόλον 3 7] ποιμένα, Jj ποινῶς νοµέα, 
τὸν ἡμέτερον ἄρχειν yov», τὸ [*] συμφέρον πρὸ τοῦ 
ἡδέος ἑαυτῷ Ts καὶ τοῖς ὀρέμμασιω αἱρούμεγον. 
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Deus pastor — feliz grex! (12 - 14.) 

12. Ἡ δὲ τοῦ Φεοῦ ἐπίσκεψις πρὠτον καὶ σχεδὸν 
μόνον αἴτιον τοῦ τὰ µέρη τῆς Vere μὴ ἀναπετρότεευτα 
ἀφθθῆναι, τυχεῖν δὲ ἀνυπαιτίου xai πάντα ἀγαθοῦ τεοι- 
μένος, οὗ κατασταθέντος o ἀμήχανον τὴν σύνοδον aic δια- 
volog γενέσθαι σποράδα᾿ ὑπὸ γὰρ μίαν. καὶ τὴν αὐτὴν 
σύνταξῳ ἐξ o ἄνάγκης φανδεῖται, πρὰς τὴν ἑνὸς ἐπισεασίαν 
ἀφορώσα, ἐπεὶ τό ye πολλαῖς ὑπακούειν ἀρχαῖς ἀναγκά- 
ὕθσθαι βαρύτατον ἄχθος. Οὕτω μέντοι τὸ τεοιμαίνειν 
ἐστὶν ἀγαθόν , ὥςτε ov βασιλεῦσι µόνον xoi σοφοξς ay- 
δράσι xai ψυχαῖς τέλθια κεκαθαρµέναις, ἀλλὰ καὸ Deo 
τῷ πανηγαμόνι δικαίως ἀνατέθεται. Τούτον δὲ é &ypn- 
τῆς οὐχ ὃ τυχών, ἀλλὰ προφήτην ἐστίν, ᾧ καλὸν πι- 
στεύθιν, ὃ τὰς ὑμνῳδίας ἀναγράψας. έγοι γὰρ dde 
Κύριος ποιµαύει ub, καὶ οὐδέν us ὑστθρήσει, * (Paalm. 
23 [22], 1) “4εγέτω καὶ ἕκαστος ἐν μέρει τὸ αντὸ του- 
το, τὸ γὰρ τοιούτον ἆσμα παντὶ φιλοθέῳ μελετᾶν ἐμ- 
πρεπές, τῷ δὲ δὴ κόσμῳ διαφερόντως᾽ κα πδρ Τάρ τι- 
γα ποέμγην pi soi, ὕδωρ καὶ age καὶ mug xoi ὅσα ἐν 
τούτοις φυτά t8 av xoi —* τὰ μὲν ὠὈνητά, τὰ δὲ Deja, 

ἔτι δὲ οὐρανοῦ φύσιν καὶ ἡλίου xoi σελήνης πδριόδους 
xoi τῶν ἄλλων ἀστέρων τροπάς το αὖ xoi i χορείας ἐναρ- 
μονίους ὥς. ποιμήν καὶ βασιλοὺς o 0 θεὸς c eye κατα δίχην 
καὶ, »όμον, προστησάµενος τὸν ὀρθὸν αὐτοῦ λόχο», 
πρωτόγονον vio», ὃς τὴν ἐπιμέλθιαν τῆς ἱθρᾶς ταύτης 
ἀγέλης οἷά τις μογάλου βασιλέως ὕπαρχος δια δέξοται. 
ΤΚαὶ γὰρ εἴρηταί nov: »Ιδοὺ ἐγώ εἶμι, ἀποστελὼ ἆγ- 
γελόν µου Big πρὀςωπὀν σου τοῦ φυλάξαι σε ἐν 17 00g." 
(Exod. 23, 20.)t «4θγέτω τοίνυν xoi 0 κῴσµος ἅπας, 3 
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psy dor sol τολοωτάτη τοῦ ὄντος Φεοῦ tolus Κύριος 

σεφρμιαένει ue, xai οὐδάν n" ὑστερήσοι. * (Psalm. 1. c.) 
"teyíéva καὶ Sac roc τῶν ἐν μέρει τὸ αὐτὸ τοῦτο, µη τῇ 
διὰ γλώττης καὶ στόματος ῥρούσῃ φωνῇ, πρὸς βραχεῖαν 
ἀέρος ἑξωνουμένῃ μοῖρα», ἀλλὰ τῇ τῆς διανοέας ούρυνο- 
μένῃ καὶ TOY TOU παντὸς ἁπτομώῃ περάτων᾿ [*] ἁμή- 
χανον γὰρ τῶν ἐπιβαλλόντων ὄνδειαν s δἰναί τινος, έπιστα- 
τοῦντος sov, πλήρη καὶ τέλθια τὰ ἀγαθὰά τοῖς οὖσιν 
ἄτεασεν οἰωθύτος xagltpa das. 

43. JIoyxdls δὲ xwl sic loórgro παραΐνοσις ἡ η διά 
του λθχΨέντου ῴσματος. Τῷ γὰρ ὄντι 0 μὲν πάντα τὰ 
ἄλλα δοκὼν ἔχειν, τῇ δὲ. ἑνὸς προστασίᾳ δυρχοραύω», 
ἀτολῆς καὶ névns & τις δὲ € ὑτιὸ aov mrotuadyet as ψνχή, 
τὸ ἓν καὶ μόνον ἔχουσα, ου τὰ πόντα ἐκκρέμαται, ἄπρος- 
δεής ἐστιν εἰχότως ἄλλων, οὐ τυφλὸν πλοῦτον βλέπουσα, 
τὰ δὲ καὶ ὶσφόδρα ὀξυδερκοῦσα xai i Φανμάζουσα ). Tov- 
του. πάντος oi μαθηταὶ εἰς σύντονον xoi δυςαπαλλακτον 
ἔρωτα ἦλθον, διὰ ατηνοτροφέαν Γ9λάσαντος ἐξεπύνησαν 
ποιμενικὴν ἐπιστήμη». Τοχμήριον δὲ ὃ τὴν πορὶ σώμα 
καὶ τὰς χονὰς δόξας ὑπόθοσῳ asi  μελετῶν Ἰωσήφ, ᾱρ- 
χειν μὲν καὶ ἐπιστατεῖν ἀλόγου φύσθως οὐκ ἐπιστάμενος 
— προσβύτας γὰρ ἔδος ἐπὶ τὰς ἀνυσιαμείους ἀρχὰς xa- 
Asia ou, νέος δέ ἐστιν οὗτος üel, καὶ ἂν τὸ χρόνου pias 
γῆρας ἐπιγινόμενον ὀνόγνηται —3 ole δὲ εωθῶς xoi 
συναύξειν ὑπολαμβώνει xoi τοὺς φιλαβέτους πᾶῖσαι δυνή- 
σεσθαι µεταβάλλειν ὦ ὣς αὐτό», ἵνα τὠν ἀλόγων: καὶ όψν- 
4G περιθχόµδνοι ἐνευκαιραῖν ui δύνωνται ψυχῆς λογικῆς 
ἐπιτηδεύμασι. Φησὶ γάρ' άν 0 βασιλεὺς — νοῦς, 

3) Mang. legl vult: οὗ τυφλὸν πλοῦτον, βλέποντα δὲ καὶ σφόδρα 
ὀξυδερκυῦντα ὑύαυμώάκουσα. 
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id Gtuort reis χώρος — μου θἄνηταε, τέ τὸ ἔργο, 
ὑμῶν», ἀποκρίνεσθε᾽ Ἄνδρος κτηνοτρόφοι ἐσμέν." (Gen. 
46, 33 ") Tovro ἀκούσαντες λατὰ τὸ eixog δυςχθραί- 
νουσι», 8b -ἡγεμώνος ὄντες ὑπηκόων τόξι ἔχειν δριολογή- | 

covgip* οἳ μὲν γὰρ τροφὰς ταῖς αἰσθήθεσι διὰ τῆς τῶν. 
αἰσθητῶν ἀφδονίας οὐτρεπζόμονοι δοῦλοι yivovtos τῶν' 
τροφομένων καδάπερ δεσποέναις οἰκέται φόρο» τολοῦ»- 
τες καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἀναγκαῖον, ἄρχοντος δὲ οἳ τού- | 
των ἐπιστατοῦντες xoi τὰ περιττὰ της. εἰς ἀπληστίαν ὁ 00-- 
utis αὐτῶν ἐπιστομίξοντος. Τὸ μὲν OV» πρῶτο», καέτοι 
τοῦ Aegóérroc. οὐ καθ ἡδονὴν ἆ ἀπούσαντες, ἐχεμυΦήσον- 
σι, περιττὸν ἠγσύμενοι τὸ μὴ µαθησοµόένοις διαφορὰν | 
κτηνοτροφίας καὶ πουμενικῆς ὑφηγεῖσθαι' αὖθις δὲ ὅταν 
ὃ περὶ τούτων ἀγὼν ἐνστῇ, διαγωνιοῦνται πάσῃ δυνάμει 
καὶ nglv ἀνὰ αράτος ἐλεῖν οὐκ ἀνήσουσε, τὸ τῆς φύσεως 
ἑλύθερόν T8 xo) ουγενὲς καὶ ἡγομυνικὸν τῷ ὄντε ἐπιδει- 
ξάμενοι. Ιυνθανομένου γοῦν tov βασιλέως” » TI τὸ 
ἔργον ὑμῶν; * ἀποκρινοῦνται' ,Ifowuivec ἐσμέν, καὶ oi 
πατέρας ἡμώ». zx (Gen. 41, 8.) 

. 44. Eit ovx ἂν δύδαιον ἐπὶ ποιμενικῇ τοσοῦτον 
αὐχαῖν, ὅσον οὐδὲ ἐπὶ τῷ τοσούτῳ κράτει τῆς ἀρχῆς 0 
προζομιλῶν αὐτοῖς βασιλούς; Οἵ ye οὐχ αντοῖς μόνοι 
την προαίρεσιν τοῦ Blov τούτου μαρτυροῦσι, ἀλλὰ xai 
tois πατράσιν αὐτῶν, Qc -σπιουθῆς καὶ ἐπιμελθίας ἆ ἁπα- 
σης [3] ἀξίου, 2αΐτοι ys αἲ μὲν ἦν negl αἰγὼν 1) προβᾶ- 
των ἐπιμελείας 0 λόγος, καὶ ἂν ἴσως ᾖδέσθησαν ὅμολο- 
γαἵν, ἀτιμίαν φυγόντος' ἂδοξα γὰρ καὶ ταπδινὰ τὰ τοι- 
avra παρὰ τοῖς Oyxov μὲν οὐτυχίας τὸν ἄνευ φρονήσεως 
περιβεβληµένοις καὶ μάλιστα βασιλεῦσι νενόµισται. Τὸ 
δὲ Αἰγυπτιακὸν ἐκ φύσεως καὶ διαφερόντως ἐστὶν ὑπέρ- 
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ervyo», ὑπότο μικρά τις αὐτὸ μόνον καταπνούσειεν oboe 
Βὐτεραγίας , ὥς χλούην καὶ πλατὺν }έλωτα ἡγώσθαι τὰς 
τῶν δηµοτιιωτέρων ἄνθρώπεων περ i βίον σπουδς το καὶ 
φελοτιμίας. Ἔπιδὴ δὲ περὸ τών dy φυχῇ δυνάµοων λο- 
yr το av καὶ ἀλύγων πρόκειται σχοπο, δἰχύτως, av- 
ricovom oi ππαπιθισµένοι, ὅτι δύνανται αραταῖν τῶν ἀλό- 

yov, συμμάχοις χθώμενοι ταῖς λογικαῖς. "Ear μότοι τις 
βάσκανος καὶ φιλεχκλήµων αὐτιώμενος φάσκῃ: Jioc οὖν 
ποιµανωνήν τόχνην Διαπονοῦντος κα) τῆς συμφνοῦς ποίµνης 
ἐπιμέλθιαν ἔχειν καὶ προστασίον, ὑταγγελόμενοι nigocop- 
μίσασθαι τῇ σώματος καὶ παθῶν χώρᾳ δκνοήθητο, 4. 
ponto , αλλ [1 ὅτέρωσε τὸν πλοῦν ἐποιῄσασθο; μετὰ 
παῤῥησίας αὐτῷ λοκτέο», ὅτι »εαροινδῦ, ov ̓κατοικοῖν 

ἡλθομεν (Gen. 41, 4). Τῷ γὰρ Orts πᾶσα μὲν ψυχή 
σοφοῦ πατρίδα uiv — Ἐένην δὲ γῆν ἔλαχε, xai vo- 
ultor τὸν μὲν σοφίας oixoy ἴδιον, τὸν δὲ σώματος ὀθνεῖον, 
ᾧ καὶ παροπιδημεῖν olera. Οὐκοῦν ἐποιδὰν o ο ἀγελάρ- 

xus νοῦς παραλαβὼν τὴν ψυχῆς ὀγέλην, »όμῳ φύσθως 
διδασκάλῳφ χθώμενος, εὐτόνως ἀφηγῆται, δόκιµον avri 
xai σφόδρα ἐποινετὴν ἀπεργαὔνται, ὅταν δὲ παρανομέᾳ 
ῥᾳθύμως καὶ  ἀνθιμένως προοφερόµανος, verni. Εἰκό- 
τως τούυν ὃ μὲν βασιλέως ὄνομα ὑποδύσεταε, ποιμὴν 
τεροθαγορουδείς ,9 δὲ ὀψαρτντοῦ τινος Tj σιτοπόνου, 
κτηνοτρόφος ὀπιφημισθείς, οὐωχίαν καὶ Οοἶνην αὔδηφα- 
yet» Ὀρέμμασιν οἰωθόσι» ούτρεπιζόμενυς. --- 

Discrimen inter equitem et insessorem, hunc — illum 
peritum. 

16. Ὃν οὖν δὴ φρόπον γοωργὸς piv ἐργάτον γῆς, 
ποιμήν δὲ κ«τηνοτρόφου διενήνοχεν, οὐκ ἀμολῶς ἐπιδέ- 
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δειχα. Καὶ τρίτον à ἔστι συγγένοιάν tua — τερὸς 
τὰ λοχθόντα , περὲ οὗ »Uy ἐροῦμεν. Ἱππέα τα 799 xoi 
άναβατη», «ov μόνον ἀνθρώπου ἐποχουμένου ἐποχούμε- 
vov χρεμετιστικῷ ζώῳ μακρῷ διαφέροιν 5 ἡγαῖται, αλλὰ καὶ 
λογισμὸν λογισμοὺ. Ὁ μὲν τούνυν ἄνευ τέχνης ἑπτεικῆς 
ἐπιβοβηκὼς λέγεται μὲν δἰκόσως ἀναβάτης, ἐκδέδωκο δὲ 
ἑαυτὸν ἁλόγῳ καὶ σχιρτητυιῷ φρόμματι, ὧςθ', ὅπη ἂν 
ἐκεῖνο xo). [*] ἐκεῖσα πάντως ' ἀναγκαῖον φέρεσύαε, καὶ 
μὴ προειδόμενον χάσμα γῆς ἢ βαθύν τινα βόθρον ὑπὸ 
"is ἐν τῷ δρόμῳ όνμης καταχρημνισθῆναι συνηνέχὃη 
xai συγκαταποθῆναι τὸν φερόµενον. Ὅ δὲ i ἱππεοὺς πά: 
λιν ὅταν ἀνέρχοσθαι µέλλη, χαλινὸν ἐντίθησι, xol ἔπειτ 
ἐφαλλόμενος τῆς πθριαυχενίου χαἰτης ἐνθίληπνται, sé φέ- 
geras δοκῶν αὐτός, si δεῖ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν, ἄγθι τὸ κο- 
μίζον τρόπον πυβορνήτου" xoi γὰρ ἐκεῖνος ἄγοσθαι δο- 
κῶν ὑπὸ νεὼς τῆς πυβορνωμένηρ à aye πρὸς ἀλήθειαν av- 
τὴν xai à οὓς ἐπείγοται παραπέμπει λιμένας. Ὅταν 
μὲν οὖν εὐηνίως προάρχηται a καταψήχει 0 ἱππούς, ὡς ἂν 

ἐπαινών τὸν ἵππον ὅταν δὲ σνν ππλβίανι à ορμῇ πέρα &x- 
φέρηται τοῦ μετρίου , μετὰ βίας εὐτόνως ἀναχαιτίζβε, ὡς 
ὑπανεῖναι τοῦ τάχους᾽ ἐαν δὲ ἀποιθῶν ἐπιμάνῃ, λαβὼν 
τοῦ χαλινοῦ ὅλον avrog xai ἀνταπβριήγαγον αὐτοῦ 
τὸν σὐχένα , oc ἐξ a ἀνάγκης στῆναι: καὶ πρὸς σκιρτήσει 
μὲν καὶ τοὺς συνεχοῖς ἀφηνιασμοὺς οἱσὺ parare; καὶ 
μύωπες εὐτρεπαῖς, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα πωλοδάµναις T ἵπτεων 
κατεσκθύασται πολαστήρια. Καὶ δαυμαστὸν οὐδέν' 
ἀνιόντος pop τοῦ ἵππέως xoi ἑππικὴ τόχνη συνέρχοτα,, 
ὥςτα δύο ὄντες καὶ ἐποχούμενοι καὶ ἐπιστήμονοο, εἰκότως 
ὀνὸς καὶ ὑποβεβλημένου xoi ————— τέχνης ζώου 
περιέσονται. 
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Mens sive eques sive insessor est, prout equos i. e. furorem et 
concupiscentiam aut prudenter aut imprudenter tractat. 
Inprudens perit. 

16. Maroflac τοίνυν ἀπὸ τῶν ἀθομετιζόντων καὶ 
τῶν ἐποχουμένων αὐτοῖς τὴν σαντού vvrp s εὖ θέλεις 
ἠεύνησον: εὑρήσεις γὰρ, ἐν τοῖς μέρεσιν αὐτῆς καὶ ἵπ- 
πους καὶ Speo xov ἀναβάτην , ὅσαπερ καὶ ἐν τοῖς ἐκτός. 
Ίπποι μὲν οὖν ἐπιθυμία xoi ; θυμός εἶσιν, ὃ μὲν ἄῤῥη», 

ἡ δὲ θήλεια. 4ιὰ τοῦ ὃ μὲν γαυριῶν ἄφετος e elvat 
βούλεται καὶ ἐλούθερος, καὶ ἔστιν ὑψαύχην ὡς ἂν ἄῤῥην 
η δ aye epos καὶ δουλοπρεπῆς καὶ πανουργέᾳ χαί- 
tore οἴχόσπος, οἰκοφθόρος, Φήλεια Τάρ. Ἀναβάτης 

δὲ καὶ | ἠνθοχος elc ὃ »οῦς" all ἦνύια μὲν μετὰ φβονή- 
σεως ἄνεισιν, ἠνίοχος, ὃ ὁπότο δὲ per ἀφροσύνης, ἀναβά- 
της. "Agar μὲν οὖν ὑπὸ ἁμαδίας αρατεν ἀδυναταϊ 
τῶν ἡνιῶν, ei δὲ τῶν χειρῶν ἀποῤῥυεῖσαι χαμαὶ πήττου- 
σε τὰ δὲ ζδα εὐθὺς à ἀφηνιάσαντα πλημμελῆ καὶ ἄτακτον 
aid τὸν δρόµο», ὃ δὲ ἐπιβεβηκώς οὐδενὸς ἐνειλημ- 
μένος, vp ov -στηριχθήσαταν, πίπτει, περιδρυπτόµενος 
δὲ γόνυ καὶ χαῖρας xai πρόρωπα μεγόλα κλαίει τὴν ἰδίαν 
χαχοπραγίαν ὃ δοίλαιος: πολλάκις δὲ καὶ τὰς βάσεις πρὸς 
τὸν oo⸗ — ἀνατραπεὶς ὕπτιος ἐπὶ νώτα [*] 
απῃώρηται, xai & ἁρματροχιαῖς αὐταῖς κεφαλήν τα xoi 
αὐχένα καὶ ὤμὸυς ἄμφοτέρους περιθραύσται κατασυρό- 
uoc: sl" dije καὶ ἐχεῖσο φορούµενος καὶ πτᾶσι τοῖς ἐν 
ποσὶ προσαραττόµενος οἰκτρότατον ὑπομόνει θάνατον. 
1ῷ μὲν δή τοιοῦτον ἀποβαίνει τὸ ridos Τὸ δὲ ὄχημα 
ἀνακουφιξόμενον xai ἐξαλλόμενον μετὰ βίας, ὅταν éni 
T? παλίσσντον ἐνεχθῇ, ῥᾷστα κατάγνυται, ὥς unxit 
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αὖθις ἁρμοσθηναι καὶ παγῆναι δύνασθαι. Τὰ δὲ ζώα 
πάντων τῶν συνεχόντων ἀφθιμέγα παρακινεῖται καὶ οὐ- 
eue, xai, οὗ mavero: qaQóueva, πρὶν. ὑποσκελισθύτα 
πεσεῖν y κατὰ τινος ἐνεχθέντα κρημνοῦ βαθόος παρα- 
ολο 

Dei qutem auxilio et exereitu, i. e. virtutibus, affectus con- 
pescuntur. Deus ideo laudandus. 

^41. Τοῦτον οὖν É Fox τὸν τρόπον αὐτοῖς ἐπιβάτων 
τὸ τῆς ψυχῆς ὄχημα σύμπαν διαφθείροσδαι, relatis 
σα» τὴν ἡνιόχησιν. Τοὺς δὴ τοιούτους ἵππους καὶ τοῦ 
ἐποχουμένους ἄνθυ τέχνης αὐτοῖς λυσιτολὲς xad αιρεῖσθαι 
ἵνα τὰ ἄροτῆς ἐγαέρηται πυπτούσης γὰρ ἀφροσυ; 
ἀνάγκη φρόνησιν ὑπανίστααθαι. Aiu τοῦτο ἐν προ- 
τρεπτιιοῖς Moos φησω΄ »  Κὰν ἐξέλδτε ες πόλεμο 
ἐπ ἐχθρούς σου, καὶ ἔδῃε ἵ ἵππον καὶ ἀναβάτην καὶ Poir 
nÀsloya, οὐ φοβηθήσῃ, ὃτι Μόριος 0 θεὸς μετὰ got." 
(Deut. 720, 1.) θυμοῦ. 799 xoi ἐπιθυμίας xxi συνό]ῶ 
ἀἁπάντων παθῶν 4 καὶ τῶν ὅλων ἐποχονμέμων ὥρπῳ 
ἵπποις ἑκάστοις λογισμών, xol ἃ ἂν ἁμάχῳ ἑόμῃ xe 
σθαι νομζωσυ, ἄλοχητέον τοὺς ἔχοντας τὴν TOV — | 
λου βασιλέως Φευου δύναμιν ὑπερασπίζουσαν καὶ mQU | 
αγωνιζοµένην αἰδὶ καὶ πανταχοῦ. Στρατὺς dà θΦεῖος αἱ 
ἄρεταί, φιλοθέων v υπέρμαχοι φυχῶν, aig, ἐπειδὰν ἴδωσι 
τὸν ἀντίπαλον ἤ Πττημόνο», -ἁρμόττοι πάγκαλον καὶ πφε: 
πωδέστατο» 4; ύμνον — τῷ νικηφόρῳ καὶ i καλλινέκῳ jos. 
4ύο δὲ χοροί, 6 μὲν τῆς ἀνδρωνέειδος, o δὲ τῆς 7υναι- 
κωφνίτιδος ὀστίας ; στάντερ ἄντηχον καὶ ἀντίφωνον aya- 
μέλψουσι» ἁρμονίαν" χφήσαται δ᾽ ὁ μὲν τῶν ἀνδρών 
χορὸς ἡγεμόνι Μωὺσεαϊ, vi τελείῳ, ὃ δὲ τῶν φυναικώ, 
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Μαρεάμ, αἰσθησει πεκαθαρµένῇ (Exod. 15, 20). — 4L. 
030» γὰρ xal eoqtex καὶ αἰσθηεῶς τοὺς eic τὸ Δεῖον 
μνους καὶ ἑ εὐδαιμονισμοὺς ἀνυπορθέτως ποιῖσθαι, καὶ 
tQ» oe] ra ἐμμελῶς κρούοιν ἑνάτορο», t τό TB νοῦ καὶ 
ἐσ-θήσεως, ἐπὶ τῇ τοῦ µόνον σωτῆρος εὐχαριστίᾳ καὶ 
447. Την γοῦν παράλιον ed» ἄδουσι μὲν πάντες ἂν- 
pec. ov μὴν τυφλή διανοίᾳ, ἀλλ οξὺ παθορῶντος, Νωυ- 
Scc ἐξάρχοντος: ῴδουσι δὲ καὶ γνναῖκος πρὸς ὀλήθοιαν 
ριστοι, τῷ τῆς ἄροτῆς ἐγγογραμμόναι πολιτεύµατε, Ma- 
xj ἄφιγουμύνης αὐταῖς. 

ANe princepe eligatur eguorum alitor! (18. 19.) 

48. Ύμνος δὲ 0 αὐτὸς poros adero: τοῖς χο-. 
ροῖς, ἔπωδον ἔχων Φαυμοσιώτατον, à ὃν ὀφυμνεῖσθαι xa- 
lov. Ἔσει δὲ καὶ τοιόρδε' ——— τῷ αυρίῳ, ἐνδό- 

Buc 199 [*] Διδόξασται' ἵππον καὶ ἀναβάτην Εῤῥιψον 
ες «Φάλασσαν." (Exod. 16, 4.) Ἀμείνονα γὰρ xol τθ- 
ἐοιοτέραν οὓπ ἂν τις οὔροι σκοπών vini, ἢ καθ ἣν τὸ 
τετράσου» καὶ σχιρεητικὀν καὶ ὑπέραυχον ἥττηται πα- 
Sur το καὶ καχιῶν ἀλνιρώκατον στῖφος' καὶ γαρ καχίαι 
τῷ γένει τέτταρες, wel πάθη ταύταις ἰσαριθμα. Πρὸς 
δὲ xod o ἐπιβάτης αὐτῶν νοῦς, 0 µισάροτος καὶ qiiona- 
δής, χαταποσὼν οἴκχοται, ὃς δοναῖς καὶ ἐπιθυμίαις, αδι- 
χίαις T8 καὶ ποφουργίαις, ἔτι ἂὲ ἁρπαγαϊς καὶ πλδονο- 
Sis, wai τοῖς παραπλησίοις θρέμμασιω ἐγεγήθα. 
Παγκάλως οὖν ὁ 0 νομοθέτης ἐν ταῖς παραινέσεσιν éxbi- 
δάσ-εδε, puo «άρχοντα χειροτονεῖν Ἱπεοτρόφον, ἀναπετή- 
ὅσιον οἐόμακος εἶναι πρὸς ἡγομονίαν πάντα, 0c ἂν dn 
ἡδονὰς καὶ ὀπυθυμίας καὶ ἔρωτας ἀκαθέκτους μεμηνώς 
οἷα ἀχαλένωτος xe ἀφηνιαστῆς ἵππος οὗστρᾳ. «άέγοι 
Puino II. i 
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γὰρ üde »Οὐ δυνήσῃ Χαταστῆσαι ἐφ αὐτὸν ἄνθρωπί 
ἀλλότριον, ὁ ὅτι οὐκ ἄδελφός σού. ἐστι' ιδιότι ον τελη θυν 
ἑαυτῷ ἵππον, οὐδ ου μὴ ἀποτρέψει τὸν ]αὸν εἰς 
γυπτο».-. (Deut. 17, 15.) Ovxov» τῶν ἱπποτρόφων 
ἀρχὴν πέφυκεν —— κατὰ τὸν ἱερώτατον Μωυσην ' κα 
τοι φαέη τις ἂν ἴσως, ἅτι μεγάλη χείρ ἐστι βασιλέως ia 
nux? δύναμις, οὔτε πεζῆς ovra ναυτικῆς ἀποδέουσα, πολ 
λαχοῦ δὲ καὶ λυσιτελεστέρα, καὶ μάλιστα ἐν oic ἀνυπερ 
Φέτῳ καὶ συντόμῳ τάχει τῆς ἐπεξόδου δεῖ, τῶν καιρᾶ 
uda οὔκ ἐπιτρεπόντων , ἀλλ ἐπί αὐτῆς ἑσταμύω 
ἀκμῆς , ὣς d ἀναβάλλοσθαι τοὺς ὑστορηκότας μᾶλλον 
ἀποτυχθῖν ἂν εἰκότως Bic ἅπαν νοµισθῆναι, gor 
nageldsir ὥσπερ νέφονς ἐκθένων. 

19. Εὔποιμεν Ó' ἂν αὐτοῖς' Οὐδομίαν, e perro 
φρουρὰν ἄρχοντος ὃ ομοθέτης ὑποτέμνοται, οὐδὲ τὸ 
συλλεχδὲν evi mrQarevuo ἄκρωτηριάζαι τῆς δυνάμεως, 
τὸ ἀνυσιμώτοραν Tür ἱππιχὴν δύναμιν, à ἀποκόσετων, ali 
ὥς οἷόν τε πβιρᾶται συναύξει», d sic T8 ἰσχὺν xoi πλή- 
Joc ἐπιδιδόντος oi σύμμαχοι ῥᾷστα τοὺς ἐναντέους zu- 
Φαιρῶσι. Tin roe οὕτως λοχίσαι στρατούµατα xoi τᾶ- 
ξαι καὶ κατὰ φάλαγγος διανεῖµαι, καὶ λοχαγοὺς καὶ Τα- 
διάρχαυς καὶ τοὺς aliove τῶν πλοίονων ἢ η ἐλαττόνων "t - 
μάνας καταστῆσαι, ἡ ὅσα τακτικὰ xoi σορατηγικὰ eupr- | 
ται xoi τοῖς ὀρθῶς χρησομένοις ὀφηγήσασθαι κατά 
πολλήν τῆς ἐν τούτοις ἐπιστήμης πδριονσίαν ἀξεγέετοί 
Hà 739 οὐκ ἔστι νῦν ὁ λόγος αὐτῷ περὶ δυνάμεως i π- 
TS, ἣν συγκροτεῖσίλαι πρᾶς ἄρχοντας in ——— 
δυρμενῶν xai σωτηρίᾳ φίλων ἄναγκαῖον, ἀλλὰ τεθρὶ τῆς 
κατὰ Wy ἀλόγου καὶ ἀμέτραν καὶ ἀπευθ οὓς popa p 
ἐπιστομίζθιν Augittelég: µή ποτθ tO λαὸν αὐτῆς ἅπωτα 
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κ 4ἴγνπτον, τὴν τοῦ σώματος χώρα», ἀποστρέψῃ, xai 

μλήδονον xoi quonodi μᾶλλον 1 φιλάρετον καὶ φιλό- 
δεον o ἀνὰ πράτορ [*] ἐργόσηται , ἐτειδη τὸν πλήθος t. ἴπ- 
odd meg ἑαυτῷ κτώμενον ἀνάγκὴ την &ig Alyvntov, ὡς 

αὐτὸς ἔφη ; Badio ὁδόν (Deut. 11, 16). Grey γὰρ 
d ἑκάτερον τοῖχον τῆς ψυχῆς νεὼς τρόπο», τόν Te yov 

Ui αἰσθήσεως , ὑπὰ βιαστῶν καταπνθάντων elg αὐτὴν 
παθών τε καὶ ἀδικημάτων, o αντιῤῥεπούσης καὶ αλινομένης 
Βαιρόμενον ἐπιβαύνῃ τὸ xpo, τάθ᾽ ὡς eixoc ὑπέραντλος 
) νοὺς γενόμενος καταποντοῦται’ ῥυθὸς δὲ ἐστιν οἳς ον 
εταποντοῦται καὶ καταδύεται, σώμα αὐτὸ ἀπθικασθ ἐν 
άἰγύπτῳ. | 

Cave tu quoque, ne in equos (affectus) alendos incumbas. 

20. Mj ποτ οὖν περὶ τοῦτο σπουδάσῃς τῆς i ἵππο- 
Ἰροφέας τὸ θἶδο. Οἱ μὲν γὰρ Φάτορον μετιόντος ψε- 
ατοὶ μὲν καὶ αὐταί. Too γὰρ οὔ, παρ οἷς ἄλογα ζώα 
μαλλον τετέµηται, ὧν ἐκ τῆς obdog ἵππων μὲν ἀγέλαι 
λατενωχηµένων osi προέρχονται, ἀνθρώπων: δὲ ἑ ἑπομένων 
οὐδὲ εἷς ἔρανον εἰς ἐπανόρθωσω ὀνύνίας, οὐ δωρθὰν. εἰς 
περιουσίαν εὑρισκόμενος. E ὅμως πουφότερα ἀδι- 
3000)». Ἀθλητὰς γὰρ ἕππους ἀνατρέφοντος τοὺς T8 

ἱφοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς πανταχή πανηγύρεις ἀγομένας 
φασὶ ind καὶ οὐχ ἡδονῆς μόνον ; ἀλλά xoi τῆς περὶ 

ην ay τέρψεως αἴειου Ζύοσθαι τοις ὁρῶσω, ἀλλά καὶ 

τῆς τῶν κακῶν ἀσκήσεώς τθ καὶ μελέτης: οἳ γὰρ τὸν τοῦ 
κηφορῆσαι πάθον ἐνδιδόντος Φηρίοις, διὰ Tiris ἔρωτα 
^u ζηλον ἀροτῆς ἀλέκτῳ tui προτροπῇ καὶ προθυμέᾳ 
χρησάμενου, πόνους idis ὑποστάντες τῶν oixsioy καὶ 
ἐπιβαλλόντων ovx ἀφέξονται, ni» ἢ ἐπὶ τέλος ἐλθεῖν 

12 
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αὐτῶν. — MAI οὗτοι μὲν οὗροσλογοῦσο ἄδαροῦντες. 
δ᾽ ἄνου ἀπολογίας διαβαρνάνοντός εἶσιν, ol τὸν αν 
την νοῦν ὄποχον ἀποφαίρφνανς, ὥπειρο» iac 
peo, Φακίᾳ καὶ πάθοι τεερώτοδ. ᾿Εὰν uérros τάχνην 
(yvy. ἀναδεδοχθεὶς ἐ9ὶ σιλέον ἐνομιλήσῃς mod ἔνδια 
vehic αὐτῇ, καὶ qOW vonlon inavóc εὖναι δύνασθ: 
κρατεῖν πλεον) ἀναβὰς i ἔχου τῶν — οὕτω 7ὰρ ovt 
ἄνασκορτώντων αὐτὸς ἀποπίπτων sunt τραυµαάταν ὃς 
εάτων Τόλυτα i érpo: πᾶσι χαιρεκακοῦσιν ὀφλήσαις de 
ταῖς, οὔί ἐξ éavtloc v y κατόπο ἐπιερογόνεων iyÓpa 
ἁλώση, φοὺς μὲν τάχοι φθώνων τῷ προκιδραριοῖν διώκω, 
τας, τῶν δὲ προθιόντων ἀλογῶν. διὰ τήν τοῦ δύνασθο 
ἐξαναχωραῖν ἀσφαλῶς ἐπιστήμη». 

Insessoribus interitus, equitibus salus et tictoria. (21-27.) 

231. Ovx οὐκύτως οὖν Mepooijs ἐπὶ τῇ εῶν ἀραβαώ 
ᾷδων ἀπολοέᾳ voi. ὑπεῦσιν — σωτηρίον »ayuii; 
δύνανται ro» οὗτοι χαλινὸν τοῖς — — id 
βαλόντες αὐτῶν ̓ ὀπισνθμέζιν τῆς πλθυναζούσης τὴν qu 

ὀρμῆς. Τίς οὖν sj οὐχή, λοκτόον. ορόσθω," gui 
»4üy ὄφις &p ὁδοῦ, ἐγκαθήμερος eni τρίρον, dens 
rrrdgvoy ἵππον, xol vrecelitos ὁ ἵππεὺς εἰς τὰ ὀπίσω, τῇ 
σωτηρίαν ποριμένων κυρίου." (Gen. 49, 11.) "08a 
φέττεται ÓuR ec οὐχῆς, μηνυτέον. “δμηνούσται doy 
πρίσις' «i» (*] οὖν ὀξνιάβουσαν soi ἀκριβοῦσον καὶ 
διακρίνουσαν xoi τρόνον vivo δινάζουσαν ὥναστα Ti 
φυχῆς δόναµιν ὡμοίωσο dpásovti — ζῶον δ᾽ ἀστὶ τη 
—ã— πποικίλον καὶ σονετὸν ἓν τοῦς μάλιστα, wei aps 
ἀλκὴν. ὄτδιμο», xoà τοὺς gei ἄρχοντας ἀδίκων apre 
σθαι δονατώτατον -—, ev μὴν τῷ qiio xai συµβονλν' 
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Ws; —- Ewa» nerglo γλώττη καλαῖν οὐτήν £9 06 —, 
Mo τῷ περὸς Μωὐσέως ἐξ ὕλης χολκοῦ δημιουργηθότι, 
W οἱ Óny D dysac ὑπὸ τῶν ἠοβόλων ὄφφῶν, καέτοι µέλλον- 
ες τελουχήσθι», ὁπότο κατίδοιαν, ἐπιβιοῦν xoà µηδέποτο 
ἀποθνήσκοι»ν λέγονται. 

22. Ταῦτα δὲ οὕτω μὲ λογόµενα φάσµασιν Poma 
καὶ τέρασιε " δράκων ἀνθρώπον προϊόμενος quoi xai 
ὑσοφιστούω» ἀκακωτάτοις ἤθοσι καὶ πιθανότηαιν ον- 
παραγώγοις γυναῖκα ἀπατῶν, καὶ ἕτορος altiog σωτη- 
glas γενόμενος παντελώς τοῖς Φεασαμόνοις. "Ey δὲ ταῖς 
à x υπονοιῶν ἀποδόσοσι τὸ μὲν µυθώδος ἐχποδών ' οἶχο- 
ται, τὸ ὃ᾽ ἀληθὲς ἀρίδηλον οὐρίσκδτοι. Τὸν μὲν οὖν τῆς 
γυναικὸς ὄφω, αἰσθήσεως καὶ «aga» ἀπιφομαμένης 

bis, ἡδονὴν εἶναέ φαµεν, ἐλυστεωμένην καὶ πολυπλοκω- 
snp, ἀνογερθῆναι μὴ δυναµένη», asi i καταβεβλημένη», 
ἐπὶ µάνα τὰ γῆς ἕρπουσαν ἀγαθά, καταδύσεις τὰς ἐν τῷ 
σώματι ὥπουσαν, ὥσπερ ὀρύγμασω ἢ χάσµασω ἑκάστῃ 
τῶν αἰσθήσεων ἐμφωλούουσαν, *éniBovAoy* ἀνθρώπου, 
φονώσαν κατὰ «τοῦ xeirtovoc, ἑοβόλοις xol ἀνωδύνοις 

Τἠχομένην δήγμασιν ἀποκτάναι᾽ τὸν δὲ Λζωύσέως dir 
Up 1)ovng ἐναντέαν διάθεσιν, καρτορίαν, παρ ὃ xoi τῆρ 
ἴαλκοῦ κφαταιοτέρας ὕλης κατεσκενασμένος — 
Τὸν οὖν ἄνρως καταθθασάµενον τὸ χαρτερίας εἴδος, &oi 
ἂν & δεδηγμένος πρότερον ὑπὸ τῶν φίλτρων ἡδονῆς τνγ- 
χάνοι, ζην ἀναγκαῖον: ij μὲν γὰρ ἐπιαναταύνθταωι φυχῇ 
δάνατον ἄπαφαέτηεον, ἐγκράτεια δὲ ὑγθίαν xai σωτη- 

φίαν προτεύνι βίου᾽ ἄντωτοϐ ἐς à ἀκθλασίας φάρµακρν 
; —RRX σωφφοσύνη, παντὶ δὲ σοφῷ τὸ καλὸν qi- 
lov, 0 καὶ πάντως ἐστὶ [] σῴτήβιον. rA ὅταν ϱὐ- 
χηται Mopons γενέσθαι *oqu* do», *»* αὐτὸ» ἐκεῖ- 
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νον ὄφι παρὰ 
πιλήσιον τῷ υπ αὐτοῦ χατασκευασθέντι, ul οὐχ ὅμο 
τῷ τῆς Εὖας εὔχεται' τὴν 19. evym ὀγαθῶν et 

εἶναι συµβέηκε. Τὸ μὲν οὖν τῆς καρτερίας γένος ἀγα- 
So» xoi οἰστικὸν ἀφθαρσίας, ἀγαθοῦ ταλείου, τὸ δὲ Bh 
ἡδονῆς κακὀν τὴν µεγίστην τιμωρίαν, ἐπιφέρο», Φάνατον. 
Aio λέγει" ,,Γενέσθω 4αν ὄφις οὔχ ἑτόρωθι μᾶλλον 3 

»ὲφ ὁδοῦ. Τὰ μὲν γὰρ τῆς ἀκρασίας καὶ λαιμαργίας, 
καὶ ὅσα ἄλλα oi ἀμέτρητοι καὶ ἄπληστοι πληρούμεναι 
πρὸς τῆς τῶν ἐκτὸς ἄφθονίας ὠδίνουσι καὶ τάκτουσυ 
ἡδοναί, κατὰ λεωφόρου xoi εὐθυτενοὺς βαύειν ox £ni- 
τρέπει ψυχή», φάραγξι δὲ καὶ βαράθροις ἐμπέπταιν a ἄχρι 
τοῦ καὶ διαφθαῖραι παντελῶς αὐτῆν ἀναγκάζαν * τὰ δὲ 

χαρτερίας xai σωφροσύνης : καὶ τῆς ἄλληο o aperte ἐχόμενα 
[τῆς ὁδοῦ] µόνα, μηδενὸς ὅ Οντος ἐν ποσὶν ὀλισθηροῦ, ᾧ ᾧ 
προσπταΐίσασα xl Gera. Ἡροοφυέστατα οὖν Pera 
τῆς 0009 τῆς ὀρθης σωφροσύνην εἶπε, διότι καὶ τὴν ἐναν- 
τίαν ἔξιν ἀκολασίαν ἀνοδίᾳ χρῆσθαι συµβέρηκε. 

23. Τὸ δὲ ,καθήµενος ἐπὶ τρίβον΄ τοιοῦτον ὑπο- 
βάλλει νοῦν, ὡς y5 ἐμαντὸν πεἰθω. — Tolfoc ἐστὶν s; τε- 
τριμμένη πρός τα ἀνθρώπων xoi ὑποξυγίων ἑπτεήλατος 
xoi ἁμαξήλατος ὁδός. Ταύτην φασὺν ἡδονῇ ἐμφεροστά- 

την εἶναι' σχεδὸν γὰρ ἀπὸ γενέσεως ὄχρι τοῦ μακροῦ 
gas ἐπιβαίνουσι καὶ ἐμπεραιατοῦσι xoi μετὰ σχολη; 
xoi ῥᾳστώνης ὁνδιατρίῤουσι τῇ οδφ ταύτῃ ουκ ἄν δρω- 
ποι [μόνον], ἀλλὰ xoi ὅσαι ἄλλαι ἰδέαι τῶν ζώων οἰσίν. 
Ἓν γὰρ οὐδὲν ἔστιν, ὃ μὴ πρὸς ἡδονῆς δελθασθἐν εἴλκν- 
σται καὶ ἐμφέρεται τοῖς πολυπιλοκωτάτοις δωτύοις av- 
τῆς, & πολὺς διεκδύναι πόνος. Ai δὲ φρονήσεως καὶ 
σωφροσύνης καὶ τῶν ἄλλων ἀρθτῶν ὅδοί, καὶ εἰ µὴ ἄβα- 



iL 217.] LIB. DE AGRICULTUR A. 196 

τοι αλλά τοι πάντως Gsperrzos ὀλίγος γαρ ἀριθμὸς E ἔστι 
19» αὐτὰς βαδιξόντων, οἳ ποφιλοσοφήκασο ἀνόθως xai 
πρὸς μόνον τὸ καλὸν ἑταιρείαν ἔθοντο, τῶν ἄλλων ἅπαξ 
ἀπάντων ἀλογήσωντον. Ἐγκάθηται ov», καὶ οὐχ ἅπαξ, 
ὕτῳ (roc καὶ φροντές τις εἰσάρχεται καρτορίας, 1 ' ἐξ ἐνέ- 
Aoc ἐπιθέμενος τὴν ἐθάδα ἡδονήν 9 πηγή» ἀθννάων κα- 
xày, ἐπιφράξῃ καὶ éx τοῦ τῆς ψυχἠς ἀνέλῃ χωρίον. Τό- 
τ8, ὡς φησιν ἀκολουθίᾳ zeouevos, ἀναγκαίως δήξθται 
πτέραν Inzov* καρτερίας γὰρ καὶ ᾽σωφροσύνης ἴδιον 
τὰς τῆς ὑψαυχενούσης κακίας καὶ TOU παρατεθηγµένου 
καὶ ὀξυκινήτου xai σπιρτητικοῦ πάθους ἐπιβάθρας [*] 
διωεῖσαι xoi ἀνατρέψαι. 

24. Τὸν μὲν ουν της Εὖας ógi εὐράγει κατ ἀνθρώ- 
που ,goravra — λάγοι 799 ἐν ταῖς apod »4VtÓC σον 

am αθφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν΄ (Gen. 
3, 15) —, τὸν δὲ τοῦ 4a», περὶ οὗ νῦν ἐστιν. ὃ 17ος, 
ἵππρυ πτέρναν, ἀλλ. ovx ἀνθρώπου δάκνοντα. Ὃ μὲν 
γὰρ τῆς Ένας, ἡδονῆς à ὧν σύμρολον» ὡς ἐδείχθη πρότο- 
go», ἀνθρώπῳ, τῷ καθ ἕκαστον ἡμῶν ἐπιτέθεται λο- 
Tus — φδορὰ γὰρ διανοέας πλεοναζούσης ἡδονῆς 
ἀπόλχυσές τε xoi ἄθῆσις — ὃ δὲ τοῦ da», δἰκών τις GV 

ἐθῥωμενοστάτης ἀρετῆς, καρτορίας, tO», τὸ πάθους 
xal χοχίας σύμβολο», δήξετα,, διότι σωφροσύνη τὴν tov- 

των xaO αἱροσέν τε καὶ φθορὰν pedet. AnyOéyvov 
μέντοι καὶ ὀκλασάντων »0 ἔππευς« φησι υποσεῖέαι"-. Ὃ 
Ü αἰνέττεται, τοιοῦτόν ἐστι' καλόν. xoi περιμάχητον εἷ- 
ναι νοµίφιν μηδονὲ τὼν éx πάθους 9| κακίας τὸν ἡμέτορον 

ἐποχεῖσθα, νοῦν, ἆλλ ὁπόε ἐπιρηναί τινι αὐτῶν βια- 

odein, σκουδάζοιν καθάλλεσθαι καὶ ἀποπίπτει. Τὰ 
749 tora πτώματα Φέρει τὰς εὐκλεεστάτας γίκας. 
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4ιὸ καὶ τών πάλαι τι προκληθοὺς ἐπὶ λοιδορίαφ άμιλλα 
s vx ἂν εἰς τοιοῦτον ayava* ὅ ἔφη »ποτὲ παρέλθα, év ὁ 

χείρων 0 νικών ἐστι τοῦ ἠττωμένον-. 
25. Koi σὺ τοίνυν, ὦ οὗτος, μηδώκοτ' eic κακών 

παράλύῃς ἅμιλλαν μηδὲ napi πρωτδίων τῶν ἐν τούτοις 
διαγωνίσῃν ἀλλὰ μάλιστα u$, ἐὰν οἷόν τε 1), σπούδασον 
ἀποδρᾶναι. "Eay δέ πον πρὸς ἐῤῥωμερεστέρας δυνέµεως 
faa Deis ἀναγκασθῇς διαγωνίσασθαι ; μὴ μολλήσγι ἡ ητ- 
τᾶσθαι τότε 7ὰρ ευ μὲν ἔση νθνικηχῶς ὃ ἠττώμους, 
ἠττώμενου δὲ οὗ νενικηκότος. ^ Καὶ μη ἐππρέψης μηδὲ 
κήρυκι κηρῦξαι μηδὲ βραβευτῇ στοφανῶσαι τὸν ἐχθιό, 
ἀλλ αὐτὸς παρελθὼν τὰ βραβεῖα καὶ τὸν goa ora- 
δος, καὶ στεφώνωσο», αἱ Θέλει, καὶ ταῖς ταινίαες ἂ-ᾱ- 

δησο», καὶ κήρυξον αὐτὸς μεγάλῃ καὶ ἀῤῥήκτῳ φωνῇ "- 
quo: tOI0UtOY" Τὸν πιθυμέας καὶ Φυμοῦ καὶ άποα- 
σίας, ἂφ ἀφροσύνην τθ αὖ sai ἀδικίας προτοθέντα ayer, 
ὠ Φεαταὶ καὶ ἀθλοθέται, ἡ ἧττημαι μὲν ἐγώ, νανέκτρο 9 
ovtogi: xoi οὕτως ἐν πολλοῦ τοῦ πθριόνεου νενύκηκν, 
ὥστε xoi παρά τοῖς ἀντογωνισταῖς ἡμῖν, οἷς yixos 3» fo- 
exoisaw, μὴ φθονεῖσθαι. Τὰ μὲν οὖν τῶν ἀρόρων 
τούτων ἀγώνων ἆθλα παραχώρησον ἄλλοις, τά δὲ τῶν 
lega ὄντως αὐτὸς ἀνάδησαι. ἹἹροὺς δὲ μὴ vulc 
ἀγῶνας, οὓς ai πόλεις ἐν ταῖς τριστηρίσιν ἄγουσε» θέα- 
τρα ἀναδθιμάμαναι πολλὰς ἀνθρώπων δοξάµενα ουριά- 

joe ἐν] γὰρ τούτοις ἢ ὃ καταπαλαίσας TWO xoi 
ὕπειον η πρηνῆ τείναρ ἐπὶ γῆν, L ὃ παλαίων d παγ- 
αρατιάζριν δυνάμενος, μηδομιᾶς µήτο fecic µήτι ἀδικίας 
ἀπθχόμενος, φέρεται τά πρωτεῖα. 

26. Εἰσὶ δὲ οἳ σφόδρα καὶ αραταιότατε σιδήρου 
᾿αρόπον ἀκονησάμενοι καὶ στοµώσαντες ἑχαέραν τῶν 
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χειρῶν, ποριάφαντες κεφαλάς καὶ πρόσωπα τῶν ἀντιπά- 
λων ἀποσχάπτουσε xal τὰ ἄλλα. ᾿Επὰν δὲ τύχωσι τὰς 
πληγὰς éveyxárte; ἀποθραύονσιν, sie βραβείων καὶ 
στοφρόσων τῆς ἀνηλθοῦς ὠμύτητος ὄνεκα ! μοτοντοιοῦνται. 
Τὰ ped» γὰρ αλλα ἀγωνίσματα δροµέων 5 ἢ πεντώθλων τίς 
ovx ἂν γελάσαι τῶν eU φρονούντω», ἐπιτετηδουκότων 
μήκιστφ ἐξάλλεσθαι, xol μετρουμένων τὰ διαστήματα, 
καὶ περὶ ποδών ὠκύτητος ἁμιλλωμένω», οὓς οὐ μόνον 
τῶν ἀδροτέρων ζώων δορκὰς η ἔλαφος, ἀλλὰ καὶ τῶν 
βραχυτάτων, ] σκυλάκιον ἢ λαγωδάριο», un σφόδρα ἐπει- 
Τόµενον ; ῥύμῃ xod ἀπνουστὶ Φέοντας παραδραμοῖται; 
Τούτων μὲν às. τῶν ἀγώνων πρὸς ἀλήθοιαν Ἱερὸς ovdels, 
xoi ἂν πάντες ἄνθρωποι μαρτορῶσεν, οὓς ἀνάγκη πρὸς 
ἑαυτῶν φουδομαρτυριῶν ἁλίσκοσθαι' oj γὰρ ταῦτα θαν- 
μάζοντος τοὺς νόμους τοὺς καθ ὑβριστῶν καὶ τιμωρίας 
τὰς ini ταῖς αἰχίαις ὄφεσαν, καὶ δικαστὰς τοὺς negi 
ἑκάστων διαγνωσομένονο ἀπεοκλήρωσα». Πῶς οὖν eixóg 
ἐστι τοὺς αὐτοὺς ἐπὶ μὲν τοῖς ἰδίῳ τινὰς αἰχισαμένοις 
αγανακταῖν xai δίκας κα αὐτῶν ἀπαραιτήτονς ὠρικέναι, 
ἐπὸ δὲ τοῖς δηµοσίᾳ xoa) dy πανηγύροσι καὶ «Φεάτροις 
στοφάνους καὺ κηρύγματα καὶ ἄλλα τινὰ νομοθοτεῖν; 
δυοῖν 7ὰρ ἐναντίων xod évóg , elite ) σώματος οἳ stra πρά- 
γµατος, ὁρισθέντων ἤ 7 ev ἡ κακὼς ἐξ ἀνώγκης ἂν ἔχου 9ά- 
tagos" ἄμφω γὰρ ἄμήχανο». Πότερον | συνεπαινοῖέ ἂν 

οὖν δεόντως; ἂρ οὐ τὸ τοὺς χειρῶν ἄρχοντας —8 
χολάζοσθαι; Wéyoit ἂν οὖν δἰκότως τὸ’ :ὀναντίον τὸ 
τιμάσθαι' werrov Ó οὐδὲν τῶν legov, αλλὰ πάντως 
εὐκλδές. 

21. Ὁ τοίνυν Ολυμπιακὸς eye» μόνος ἂν Acyotto 
ἐνδίκως ἱερός, οὐχ 0» τιθέασιν oi τὴν Ηλὶν οἰκοῦντες, 
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ἀλλ 0 περ) κτήσεως τῶν «θείων καὶ Ολυμπίων ex; cls- 
δῶς ἀρετῶν. Εἰς τοῦτον τὸν ἀγῶνα οἳ ασθονόστατοι 
τὰ σώματα, ἐθῥωμενέστατοι δὲ τὰρ. ψυχάς, ἐγγᾳάφονται 
πάντοο sita ἀποδυσάμενοι καὶ χονισάµενοι TEX» ὅσα 

| xoi τόχνης xai δυνάμεως ἕ ἔργα δρῶσω παραλωπόντος ουδέν. 
) ὑπὲρ τρῦ νικηφορῆσαι, Τῶ» μὲν οὖν ἀντωτόλων οἳ 
ἀθληταὶ περίεισιν οὗτοι" πρὸς ἄλλήλους δὲ πάν περὶ 
πρωτδίων διαλέχονται. Ov γὰρ ó αὐτὸς τῆς νίκης 196- | 
706 ἅπασω, ἀλλὰ πάντος ἄξιοι τιμῆς ἀργαλεωτάτονς xai 
ῥαρεῖο ἀνατρέψαντος καὶ παταβαλόντος ἐχθρούς * 9ev-. 
µασιώτατος δὲ xal τούτων ὃ διανργκών, ᾧ καὶ τὰ moa | 
τῶν [*] ἀθλητῶν ov φθονητέον λαμβάνοντι’ oi δὲ xoi αν 
δευτερθίων 5 τρίτων ἀξιωθῶώσι, µῆ κατηφδίωσα», καὶ 
γὰρ ταῦτα. ἐπ ἀρετῆς κτήσθι προτίθεται" τοῖς δὲ μή 
τῶν ἄκρων ἐφικέφθαι δυναµένοις ἤ τῶν µέσων «τῆσι 
ὠφέλιμος. "λέγεται δὲ ὅτι καὶ βοβαιοτέρα, τὸν ἐμφυύ- - 
µενον ael τοῖς υπερέχουσιν ἐκφεύγουσα φδόνον. {1αι- 
δουτκώτατα οὖν δἴρηται Τὸ »πεσεῖται ἱππουύς., i» Bi τις 

ἀποπέπτῃ μὲν κακών, ἐγείρηται δὴ ἀγαθοῖς ἐπερειδόμε- 
νος καὶ συνορθιάζῃ. «{ιδᾳρσκαλριώτερον δὲ καὶ  ἐκαῖνο, 
µή πρόσω φάναι, ;κατόπεν δὲ πύττειν', ἐπειδὴ κακίας 
καὶ πάθους υστερίδιν asi λυσιτελέστατον. «θάνει 

μὲν γὰρ τὰ καλὰ δρῶντα Gel, τὰ δὲ αἰσχρά μέλλει». Καὶ 
ἔμπαλιν', ἐκείνοις μὲν προρέρχεσθαι . τούτων δὲ € υστερί- 
ca⸗ καὶ μακρὸν ὅσον ἀπολείπεσθαι. 31 τῶν ἁμαρτη- 
μάτων irren πάθους ὑστορίριν, ἄνοσος δεατελεῖ. 
Την γοῦν ,, παρὰ τοῦ Φεοοῦ σωτηρίαν πδριµένειν΄ (Gen. 
49, 18) φησὺν αὐτόν, ἵνα ἐφ ὅσον ἀπελείφθη τοῦ ἄδι- 
x8ip, ἐπὶ τοσοῦτον τῷ δικαιοπραγαῖν ἐπιδράμῃ. 
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»» Coepit Noé agricola esse &. e. non omnino peritus 
agriculturae (allegorice: culiurae animae), sed tantum 
rudimentis eius exercitatus. 

28. Hoi μὲν οὖν irem xoà ἀναβάτον, κτηνοτρό- 
Φου τὸ καὶ ποιμένος , ὅτι δὲ re ἑργαξομένον xai γεωρ- 
gv τὰ προζήκοντα εἴρηται, καὶ oi καθ’ ἑκάστην συζυ- 

glor ὡς oio» 18 ἠμρίβωνται διαφοραί. Πρὸς δὲ τὰ 
ἀκόλονθα καιρὸς ἤδη τρέπεσθαι, Τὸν οὖν ἐφιόμενον 
ἀρετῆς ov πανταλή χακτηµάνον τὴν Τδωργικῆς ψυχης έπι- 
στήµην εἐράγει, ἀλλ αὐτὸ μόνον περὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῆς 
πεπονηµένον. “έγει γάρ », Ἠρξατο NGos ὤνθρωπος 
εἶναι 7εωργός". (Gen. 9, 20.) "eri δέ, ὡς 0 τῶν πα- 
λαιῶν λόγος ; ἥμισν τοῦ παντός: ὡς ἂν ἡμίσοι προς τὸ 

τέλος ἀφέστηκεν, οὗ μὴ προογενοµένου καὶ τὸ ̓ ἄρξασθαι 
πολλάκις μεγάλα πολλούς ὄβλαφεν. "Hàn yov» τινες xoà 
τῶν OUX εὐαγώ», τῆς διανοέας κατὰ | τὰς συνεχδῖς ape 
βολας σεφοβουµένης, & ἔννοιαν χφηστοῦ τινος ἔλαβον, ἀλλ 
ουδὲν Gato ἔστι γὰρ ur, πρὸς τέλος ἠξάντω», φορὰν 
ἄθροον τῶν ἐναντίων καταῤῥαγεῖσαν ἐπωκλύσαι, καὶ τὸ 
χρηστὸν ἐχεζιο διαφθσἴραι νοηµα. 

Ita etiam Cain perfectas victinas, quamvis putaret, non 
obtulit; et multi se colere Deum credentes in eo peccant, 
quod virtutes eius non satis discernunt. 

29. Ov διὰ τοῦτο μέντοι δόξαντι θυσίας ἀμέμπτους 
ἄναγαγαῖν τῷ Κάῑν λόγιο ἐξέπεσθ n Φαῤῥαϊν ὡς κθ- 
«αλλαρηκότι; απ. γὰρ ἐφ ἱθροἵς καὶ τελθίοις βουθυτῆ- 
σαι Τὸ δὲ λόγιόν ἐστι τοιόνδε' »,Οὐκ ἐὰν ὀρθῶς 
προςενέγκῄῃς, ὀρθώῶς δὲ μὴ διέλῃς. (Geu. 4, 7.) Og- 
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Θὸν μὲν οὖν 5j τοῦ O09 τιµή, τὸ δὲ ἀδιαίρετον οὐκ ὁρ- 
Φόν. Ὃν δὲ ἔχει καὶ τοῦτο λόγον, ἴδωμεν. — Biqi τινες 
ol τὸ ουσθβὲς ἐν τῷ πάντα φάσκειν ὑπὸ Θεοῦ γενέσθαι 
τά Τ8 καλὰ καὶ τὰ ἐναντία περιγράφοντε..  Iigoc οὓς 
ἂν λέγοιμε, ὅτι τὸ μὲν ἡμῶν [*] ἐπαινατόν icu τῆς δό- 
Exc, τὸ ὃ ἔμπαλιν ψεκτόν" ἐπαινετὸν pé, ὃτε τὸ μόνον 
Φαυμάζει tior, vexróy δέ , παρ OgOY.GXSV τοµῆς καὶ 
διαιφέσεων. Ἔδει γὰρ μὴ φῦραι καὶ συγχέαι, o πάν- 
των ἀθρόως ἀποφήναντας αἴτιον, ἀλλὰ μετὰ δεαστοὶᾳ 

µόνων ὁμολογῆσαι τῶν αγαθών. ΄ἄτοπον γὰρ ipse 
μὲν πρόνοιον ἔχειν, ὡς ὁλόκληροι τὰ σώματα xoi πεαντε- 
λεϊῖς & ἔσονται, τῶν τα καταθνοµόνων ζώων», ὡς οὐδὰν ot- 
ὑθμιᾷ TO παράπα», au αὐδὲ τῇ βραχντάτῃ χρήσηται 
λώρῃ, xoi τένας δεῖ καὶ ὅσους ἐπὶ αὐτὸ τοῦτο Χδιροτονῶν 
τὸ ἔργον, οὓς ὄνιοι μωμοσκόπους ὀνομάζουσιν, Ἡ ivo ἅμω- 
pa καὶ ἀσινῆ προςάγηται τῷ Doug τὰ ἱερεῖα, — τὰς δὲ 
περὶ Φεοῦ δόξας ἐν ταῖς ἑκάστω» ψνχαῖς ἐπισνγκεχύσθαι 
καὶ μὴ κανόνι 0gOov λόχου διακεκρίσδαι. 

Ut animal purum solummodo ttl censetur , quod idem ruminat 
et ungulam dividit, ita per fectua homo t is tantum est, 
qui rerum bonarum memoriám cum earum iugi tractatüo- 
ne coniungit. (30 - 32.) 

20 Τον »κάμηλον“" οὐχ ὁ ορᾷς, TL ρἀκάθαρτόν φη- 

σιν εἶναι ζώον'- 0 νόμος, ἐπειδὴ μηρυκᾶται μέν, οὐ δι- 

xn/si 08; (Lev. 11, 4.) Σαΐτου γε πρὸς τὴν ῥητὴν» ἐπί- 
σκοψιν οὐκ oid 6 ὃν ὄχοι λόγον ἡ | προραποδαθεῖσα, πρὸς 
δὲ’ τὴν à v ὑπονοιῶν ἀναγκαιότατον, «Ἔοπερ yag τὸ µη- 
θυχώμενον τὴν προκαταβληθεῖσαν ὑπαναπλέουσαν αὖθις 
ἐπιλεαώει τροφήν, οὕτως 7 ψυχἠ τοῦ φιλομαθοῦς, ἐπει- 
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Ay Ἕψα ἀκοῆς Δόξηται - Φοωρήματα, λήθη μὲν αὐτὰ 
οὐ —— Ἡρομήσασα δὲ καθ όαντην ἕναστα pao 
Ἠσυχέας τῆς πώσης avortolet καὶ eic ἀνάμνησιν τῶν πάν- 
ve» ἔρχεται. Μνήμη δ ov πτᾶσα | ἀγαθὸν, ἀλλ ἡ 9 éni 
µόνοις v0; ἀγαθοῖς, ἐποὶ ὁ τό ye ἄληστα οἶναι τὰ κακά 
Έλα βοφώτατον. Οὗ ἕνεχα πρὸς τολθιότητα χρεία του δι- 
χηλεῖν, ἕνα τοῦ μνημονικοῦ δίχα τμηθέντος ὅ 9 λόγος διὰ 
σεόρατος, Eus X ἄττα ἡ quai δπτὰ εἱργάσατο, ἑέων, 
χείλη διαστοίλη, τό 19 ἐχρέλιμον καὶ τὸ ὀπιζήμιον μνήμης 
γένους οὖδος. MÀX οὐδὲ τὸ δογηλεῖν & ἄνου τοῦ μηρονᾶ- 
σθαι πο ἑνεὺ φαἰνεταί τινα ἔχθου ὄνησο ἐξ αὐτοῦ. 
N γὰρ ὄφολος τὰς φύδοις τῶν προγµάτων τἆμνειν, ἄνω- 
φον ἀρδάμενον µέχρι τῶν Άεευτάτων sic TO ἔσχατον, 
ἑαυτό µηλότι /ὑεσθαι μηδὲ ἔχειν δκαίρετα τὰ µέφη, rep 
ἄτομα wol ἁμερῇ πρὸς Φίων οὐθυβόλως ὀνομάζοται; 
Ταῦτα γὰρ συνέσοως μὲν xoi πορετεῆς ἀνριῤδας ἠκονη- 
µένης οἷς ὀξυτάτην ἀγχένοιαν ἑναργῇ δεέγµατά ἐστιν, 
ὄνησεν δὲ οὔδεμίαν πρὸς παλοκἀγαθίέαν καὶ [*] ἀνοπιλή- 
πτου (lov διέξοδον Eye. 

81. Ke ἑιάστην poo ἡμόραν 9$ πανταχοῦ τῶν 
σοφιστών ὅμιλος ἀποκναίδι τὰ ὧτα τῶν παρατυγχανόν- 
των, ἀκριβολογούμονος wo) τὰς Sees καὶ ἄμφιβόλους 
λέξοις ἀναπεύσσων, καὶ τῶν πραγμάτων oce Óoxsi 
uio Dos — * népuxe* δὲ καὶ σελιόνων — διακρένων. 
"H οὐχ οἱ μὲν τὰ | στοιχεῖα τῆς ἐγραμμάτου φωνῆς εἴς τε 
ἄφωνα xa) φωνήεντα — ἔνιοι δὲ τὸν λόγον sic 
τὰ ἀνωτάτω τρία, ὄνομα, ῥῆμα, σύνδεσμον; μουσικοὶ δὲ 

; τὴν ἰδίον ἐπιστήμην οἷς jvPuó, sis µέρορ, eic µέλος, καὶ 
τὸ 74 eis το τὸ χφωματοιὸν soi ἐναρμόνιον xoi διατο- 
veo» οἶδος, καὶ διὰ εοσσάρων sai διὰ σοέντο xoi διὰ πα- 
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cà», δυνηµµένων t8 καὶ  διοζδυγµένω», μελῳδίας; 7τωµέ- 
τραι δὲ εἰς τὰς Υενυιωτάτας δύο γραμμάς, εὐθεῖάν τε καὶ 
πδριφέρειαν; καὶ οἳ οὐ ἄλλοι τεχνῖται d τὰς καθ ἑκάστην 
ἐπιστήμην ἰδέας, ἀπὸ τῶν πρώτων ἄχρι τῶν ὑστάτων; 
42, συνεπηχείτω μέντοι καὶ τῶν φιλοσοφούντων 'χορὸς 
ἅπας, τὰ εἰωθότα διθξιών, ὅτι τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστι 
σώματα, τὰ δὲ ἀσώμρτα, καὶ τὰ μὲν ἄψνχα, τὰ δὲ qv- 
a» ἔχοντα, καὶ τὰ μὲν λογικά, τὰ ἃ ἄλογα, xai. τὰ uir 
Ὀνητά, τὰ δὲ sla, καὶ τών θνητὼν τὸ μὲν ἀῤῥεν, τὸ δὲ 
iw, τὰ ἀνθρώπον τμήματα" " πάλω τῶν ἀσωμάτων 
τὰ μὲν τέλδια, τὰ δὲ ἀταλῆ, καὶ τῶν τελοίων τὰ ui». &o- 
τήµατα xoi πύσματα, ἀρατικά τθ αὖ xoi ἀρκικά, καὶ 
ὅσαιν ἄλλαι τῶν κατ εἶδος ἐν ταῖς περὶ τούτων στοιχειώ- 
ceci» ἀναγράφονται διαφορα. Τὰ δὲ πάλι a διαλε- 
ατωκοῖς ἔθος ἐστὴν ὀνομάδειν ἀξιώματα, καὶ τούτων τὰ 
μὲν ἁπλᾶ, τὰ δὲ οὐχ ἁπλα' καὶ τῶν οὐχ ἁπλῶν τα ui 
συνημμένα , τὰ δὲ παρασννηµµένα τὸ μᾶλλον ἢ η quo 
xai προςότι δὲ διοζουγµένα, καὶ ἄλλα τοιουτύτροπεᾳ. Τα 
δ ain 18 xoi ψευδή καὶ anh, δυνατά T8 xoi ἀδύνα- | 
τα᾽ καὶ τὰ μὲν φδαρτὰ xol ἄφθαφρτα, xoi ἀναγκαῖα κ 

αὖκ ' ἀναγκαῖα , καὶ οὔπορά : το καὶ ἄπορα , xai ὅσα συγ- 
ye; τούτοι». «Πάλιν δὲ τῶν ατελῶν oi αἲς τὰ λθγόμεα 
κατηγορήµατα xai συμβεβηκύτα, καὶ ὅσα τούτων ἐλάττω, 
διαιρέσεις προςεχαῖς.. 

32. Koi αν ἔει παραθήξας à νοῦς sic τὸ λεπτότε- 
ρον ἑαυτό», καθάπερ ἑατρός τὰ σώματα, τὰς τῶν πρα- 
γµάτων φύσεις ἀνατέμνῃ, πλὲον οὐδὲν πρὸς. agerijs κτῆσιν 
ἐργάξεται" ἀλλὰ διχηλήσει μὲν διαστέλλειν xol Otorxplye 
ἕκαστα δυνάµενος ; o μηρυκηθήσεται ài, Gs ὠφελάμῳ 
χφῆσθαι, τροφῇ κατὰ τὰς ὑπομνήσεις τὴν ἐξ ἁμαρτημα- 
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των énrty ογονηµένην τραχύτητα ψυχῇ λδαινούσῃ, xvi [*] 
προοηνῇ xoi λείαν τῷ ὄντι κίνησιν ἀπθργαζομόένῃ. Μν- 
ρίοι οὖν τῶν λογομένων σοφιστῶν Φαυμασθέντες κατὰ 
πόλεις καὶ τὴν οἰκουμένην σχοδὸν ἆἁπασαν ἐπὶ rum̃ ἐπι- 
ὀτρέψαντος ἕνεκα ἀριβολογίας καὶ τῆς περὶ τὰς οὐρέσοις 
δειότητος ava κράτος τοῖς πάθοσι κατόγήρασαν καὶ 
πατέτρεψαν τὸν flo», οὐδὲν ἰδιωτῶν ἡμελημένων καὶ φαν- 
λοτάτων διονογκόντος ἀνθρώπων. 4ιὸ καὶ παγκάλως 
τοὺς οὕτω βιοῦντας τῶν σοφιστῶν ὃ νομοθέτης τῷ συῶν 
παραβάλλει 7όνοι, διωνγεῖ μὲν οὐδενὶ καὶ καθαρῷ, Φολο- 
eo δὲ xoi βαραθρώδει βίῳ καὶ τοῖς αἰσχίστοις ὀμφερο- 
μένοις τὸν γὰρ „⸗ ἀκάθαρτον οἶναί- — 

λεῖ μέν, οὐ μηρυκᾶται δέ. (Lev. 11, 7), ὧς τὸν Σάμηλον 
δια τὴν ἐναντίαν πρόφασιν, ὅτι μηρυκώμενος ot διχηλεῖ, 
Ὅσα δὲ. τών ζώων ἆ αμφοτέρων, ματόχει, καθαρά δἰκότως 

ἀναγράφσσαι , on τὴν πορὶ Φάτερα τῶν λοχθέντων o ἆτο- 
πίαν ἐκπέφουγα΄ xoi γὰρ ἂρ διαίροσις a ἄνου μνήμης xai 5 uels- 
της καὶ διθξόδου τῶν à αρίσεων ἀγαθὸν ατελές, 5 δ ᾱμ- 
qot» eic ταντὸ σύνοδός t8 καὶ κοινωνία τθλθιότατον. 

Jta etiam bello instante non omnis iuventus admittitur , sed 
plerique iubentur domum redire, ut prius vires peritiam- 
que sibi comparent. (33 - 35.) 

33. Tie ormo δὲ καὶ οὗ δυςμενεῖς τῆς ψυχης xata- 
πτήσσουσο, ὧν prem ἐπανίστασθαι δυναμένων ἡ η άφου- 
ME εἰρηνη κρατεῖ. Ἡμιέργον δὲ ὁ ὅσοι σοφίας ἢ η πάλιν 
Troy οὓς ἔλαχον, ἀσθενέστεροι Ἶ ὥςτο à ἁμαρτημάτων 
& πολλοὺ συγκεκροτηµένων xoi πρὸς ἀλκὴν ἐπιδεδωκό- 
των ἐναντιοῦσθαι στέφει. 4ιὰ τούθ' ὅταν ἐν τῷ πολό- 
µου καιρῷ ποιῆται τῆς στρατιᾶς κατάλογο», οὐχ ἅπα- 
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σαν καλδῖ τὴν ρούτητα, καὶ ἂν μετὰ προθνμίας τῆς πά- 
σης αὐτοκαλούστφ xem πρὸς ἐχθρῶν ἄἅμνναν Soo 
TU προστάττοι δὲ ἆ ἀπιόντας οὔκοι ααταμεῖναι, ec ay ἐκ 
συνεχοῦς μολότης τὴν τοῦ ποτο dures De: ικὸν ἀνὰ «ρα- 
τος ἐσχύν T8 καὶ ὀμπδιρίαν εὕρωνται κραταιοτάτηῳ. Ἡ 
δὲ πρόσταξε διὰ τῶν τῆς σέρατιας 7βαμματέων γένοται, 
ὄεαν 0 πεόλθμος éyyve καὶ ὁπὸ ὤνρας d ἤδη evyxav. 
Τανυτὶ δὲ φήσουσι᾽ »Tí o ἄνθρωπος Ó οἰκοδαμήσας 
οἰκέαν καινήν καὶ ovx ἐνεχαένισεν αὐτήν; πορθυέσθω καὶ 
ἀποστραφήτω sic τὴν οἴκίαν αὐτοῦ, us ἀποθάνῃ ἐν τῷ 
στολέμῳ καὶ ἄνθρωπος ἔταρος ἐγκασιαῖ αὐτὴν. ' Καὶ Tl 
ὃς ὀφύτουσεν ἀμπθλῶνα καὶ οὐκ εὐφράνθη ἐξ αὐτοῦ: 
παρευέσθω xoà ) ἀποστραφήτω eic τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, µη 
ἀποθάνῃ ἐν τῷ πολέμῳ moi ἄνθρωπος Frepot οὔφραν- | 
Φήσεται ἐξ αὐτοῦ. Καὶ tlg ὀμνηστεύσατο 7υναΐκα καὶ 
οὔκ ἔλαῤον αὐτήν; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω eic τῇ 
οὐίαν αὐτοῦ, MU] ἀποθόνη ἐν τῷ πολέμφ καὶ ἀνθρωπος 
ἕτερος [*] λήφοται ovii. (Deut. 20, 5-1.) 

94. 4ιὰ Ti γὰρ εὔτοιμ ἂν' n Φουμασιώτατο, οὐχὶ 
τούτους μᾶλλον ἑτέρων sig τὸν ἀγῶνα τοῦ πολέμου κα- 
τατάττουν ἀξιοῖς, et qvos καὶ οἰκίας καὶ ἀμπελῶνας καὶ 
τὴν ἄλλην κτῆσιν ἄφθονωτάτην σθριποκοέρταε; του; 
γὰρ ο τῆς τούτων ἀσφαλείας κινδύνους, καὶ "e 
πάντως οἷον βαρύτατοι, κουφότατα οἴσουσιν, ἐπεὲ οἷς γε 
τῶν λοχθέντων οὐδὲν πρόροστω, ἅτο μηδὲν Born 
ἄναγκαῖον. ὀνάχυρον; ὤσῳ καὶ (oOvule: τά πολλὰ χφή- 
σονται. ^H παρ ὅσαν οὐδονὸς τών κτηθέντων ἀπολε- 
λαύκασυ, etva wi ὕστερον δυνηθώῶσιν ἀπολαῦσαε; τοῖς 
γαρ κρατηθεῖσι τῷ πολόμῳ τίς ἀπυλθίπατοι τῶν sey Dir 
των Όλησις ; μι) οὐχ ἁλώσονται; ξὺθὺς μὲν οὖν τό 
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ΥΕ ἐπεὶ τοῦς ἀστρατούτοις πείσονται οἶκοι γὰρ χαθιῥοµέ- 
νων x) ερυφώντων ἀνόγκη τοὺς τὰ τοῦ πολέμου συντό- 
νως δρώντας ἐχθροὺς ovx ἀναιμωτὶ µόνον, ἀλλὰ καὶ 
ἀκονετὲ κρατθῖῦ. Jia τὸ τῶν ἄλλων συμμάχων πλῆθος 
καὶ τὸν ὑπὲρ τούτων ὀγῶνα προθύµως ἀναδέξοται ; 
Πρῶτον μὲν ἄτοπον ἐπὶ ταῖς δτέρων σπουδαῖς η τύχαις 
Opus» , xai μάλιστα ὅ ὅτε περὶ ἀναστάσοως καὶ ανδραπο- 
δισμοῦ καὶ πορθήσεως ἴδιός τε καὶ xowoös ἐπικρέμαται 
αένδυνος, δυναµέροις συνδιαφἑροσθαι τὰ τοῦ πολέμον 
xai μήθ' ὑπὸ νόσου μήθ ὑπὸ γήρως nio ὑπ UTE ἄλλης 
ποκοτεραγίας μηδομιᾶς πωλυομόένοις᾽ ἄρπάσαντας γὰρ 
δεῖ τὰ ὅπλα ἐν ταῖς πρώταις φάλαγξι τούτους xai ὕπθρ- 
έχδιν τῶν συμμάχων τὰς ἁσπίδας, ἐκθύμως xa φιλοκιν- 
δύνως μαχομένους. 

35. Ἔπει ov προδοσίας µόνον, ἀλλὰ καὶ molis 
ἀναλγησίας ὀξονηνοχότος elay δέγματα, si oi piv | ἄλλοι 
προπιολοµήσουσι», αὐτοὶ δὲ πρὸς τοῖς oixeloic πράγμα- 
σιν Έσονται; xo? oí μὲν τοὺς ὑπὲρ τῆς ἐκοίων σωτηρίας 

ἀγῶγας ἀναῤῥίπτοιν Φελήσουσι», oí δὲ οὐδὲ τοὺς ὑπὲρ 

ἑαυτῶν ἄναδέξονται; ; καὶ oi μὲν ἀσεείας καὶ χαμουνίας 
xoi τὰς ἄλλας σώματός τε καὶ ψυχής κακώσεις ἄσμενοι 
δια τὸν τοῦ νικῆσαι πόθον ααρτερήσουσιν , οἱ δὲ κονιά- 
poro καὶ λήρους, κόσμον ἄψυχον, οἶκίαις περιτιθόντος, 
η τὴν xar ὀγροὺς ὑπώραν δρεπόμονοι xdi τὰ ἐπιλήνια 
ὄγοντος, 5 ταῖς ὁμολογηθείσαις ἄκπαλαι παρθένοις νῦν 
πρὠτον Bic ὁμιλίαν ἐρχόμενοι xo) συνευναζόμθνοι ὡς ἐν 
ἐπιτηδειοτάτῳ τοῦ γαμαῖν καιρῷ διατελοῦσι; Καλόν ys 
τοίχων ἐπιμελαῖσθαι, προςόδους ἐκλέγευ», ἐσειᾶσθαι, με- 
ver», δαλαμούοσθαι, νυμφοστολδϊσθαι τὰς γογηρακυίας 
xai σαπράς, τὸ λεγόμενον᾽ ἀλλ εἱρήνης ἔργα. Εν δ᾽ 
Puiro ΠΠ. K 
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ἕω ἠβώνεόρ το κοὺ ἀνθ οὔντος ἀχμῇ πολύμου πάντα δρᾶν᾽ 
ἢ τούτων οὐχ ὁ πατήρ, οὐχ ἀδολφός, οὐ τῶν dp αἷμα- 
σος οὐδείς, οὗ γένους ὀφτράσουται, ἀλλὰ πανούωος αὖ- 
τοῖς ὀμπομώλουσον [*] ἡ δοιλέα; ἀλλὰ πάνεως σὲ βουρέοι 
τῶν συγγανών ἀγωνιζύμεναι Τοντων οὖν τὸν ὑντὲρ τῆς 
φυγής κόδυνον αἱρουμάνω» oi χλιδῶντος καὶ ἁβροδναίτω: 
ζώντος τόας οὐκ ἂν ἀποθάσσους Φήραρ δὲ ὑπερβοὶν 
ὠμόσητος παραδράµοαν; Aia λαλοπὸν Σὸ ἑεέρους ἀπο- 
νητὶ τῶν Ἠμετέρων ἀπολφῦσοι πόνων. Καὶ εότερο 
Χαλστώτφρον, ἐγ ἐγθροὺς in ζώντων, 94 φίλους xoi συγγο- 
νοξς τοτολοννηκύτων ἐπὶ τὸν sijjpor dios»; "HE καὶ τὸ 
— τὰ οὕτω μανράν ἀφοστῶτα οὗηύες. Καὶ 
piv οὔέογον, pi μόνον ὅσα τοῦ; Φστρατούφοις πρόσεστο, | 
ἀλλά καὶ αὐτοὺς ἐχείνους ἐχθρὼν κοκρανηιότων γανέσθοι 
πεήµατα" τοῖς δέ ye ἀποθνήσκουσον Unde τῆς xou 
σωτηρέας, xoi si μηδινὸς ἀπήλανσαν ej ὧν ἂν τὸ πρό. 
tapov εἶγον τών κατὰ τὴν οὐσίαν, ἠδίστη εολοντὴ γῶσται, 
λογιομάνοις, ὅτι πρὸς οὓς ηὔξαντο διαδόχους τὴν θὐσίω 
ἑλύεῖν ἔευχσ. | 

Ait locus alatus allegorice intelligendus de perfectae virtus 
studio vitaeque incolumitate, deque actionum laudabi- 
Aum indita profectibue , perfectionibus , quae trfa pron — 
despensione , vineae plantation et domus aede fiogtio 
innuuntur. (36 -38.) 

96. TO ui» ovv toU — ὁπὸν τοσαύτας xai fn 
πἀδίους ἐπισκήψεις ἔσως ie. Hic δὲ μηδοὺς οὕρεσιλο- 
rée ὠρασυνῆται τῶν κανοτεχνούνεω», ἀλληγοροῦκτες 
φύσομον, ὅτι πρῶτον μὲν ot µόνον οἴδεαι Odi» ὃ νόμος 
περὶ τὴν τῶν ἄγωθῶν πονεῖσθαί τινα κτῆσιν, ἀλλὰ καὶ 
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περὶ την τῶν ατηθέντων ἀπόλανσιν, καὶ τό ya evdoque- 
γεῖν ἀρετῆς χρήσει τελαίας τεθριγονέσθαι vous, σῶον καὶ 
παντελή τθριποιούσης v: ἔπειθ', ὅτι οὗ περὶ οἰκίας 5j η 
ἀμπελώνος E Thg κ xad ὁμολογίαν ἐγγνηθοίσης γυναικός 
ἐστιν ὃ λόγος αὐτῷ,. ὅπως τὴν μὲν ὡς μρηστὴρ ὀγάγητοι, 
τοῦ δ᾽ ἀμπελῶνος τὸν καρπὸν ó φυτουργὸς ἀπιοδροψώ"' 
µεγος καὶ ἀποθλίψας sir ἐμπιῶν μοθύσματος à ἀκράτου 
Γανωθῇ, το Ü οἰκίαν ὃ ἄναδειμάμανος οἰχήσῃ, — alis 
περὶ τών κατὰ ver δυνάμεων, δὲ ὧν συµβόβῳιω ἆ αρ- 
χᾶς 18 λαμβᾶνειν καὶ "προποπὰς”. καὶ —B ἐν 
πράξθσιν ἐπαινεταῖ. αἱ μὲν τοῦων agro παρὸ μνη- 
στῆρα φιλοῦσι οσα aD drag 199 ὁ μνώμινος re- 
votxo. ils, énel à arp | οὗ 7έγονεν s τὸν αὐτὸν TQ6- 
πον 0 θὐρυὴς οὐγενῇ μὲν xai xad aga ἄξεσθαι παρθέ- 
202, παιδεία», ἐλπίζεται, µνᾶται ὃ αὐτίκα. -4ἱ δὲ προς 
κοπαὶ περὶ γεωργόν᾽ ὡς γὰρ ἐπιμελὲς τῷ φυτουργφ τὰ 
δένδρα αὔξεσθαι, xai τῷ φιλομαθεῖ τὰ φρονήσδως 9au- 
euro ποιῆσαι μηκίστη» Ae Bv ἐπίδοσω. Al δὲ τολό- 
τητος περὲ δημιουργίαν οἰκίας, τολδιουμένης μέ», οὕπω δὲ 

πηξιν λαβούσης:.᾽ 
31. «ρμόττει δὲ πᾶσι τούτοις, ἀρχομένοις, αφοκό- 

πτουσι, τοτελειωµέχοι», βιοῦν ἀφιλονείιως, καὶ gt, τῷ τῶν 
σοφιστῶν ἐπαποδύεσθαι πολέμῳ, ὄνκερυ ταραχή eni 
voSelg τοῦ ἁληθ οὓς aei μελατώνει, ἐπειδὴ τὸ ἀλῳθὲς &- 
e» φίλο», [15 L Svsusvis aviok.  Kigag eic τούτον 
αφίξονται τὸν ἀγώνα πρὸς ἐμπειροπολέμους — 
παντελῶς ἁλώσονται" ὃ μὲν ἀρχόμενος,. ὅτι ἄπειρος, 
δὲ προκόπτων , ὅτι ἀτελής , 0 δὲ τέλειος ; Ot οὕπω — 

Doc ἀρετῆς. dei δὲ ὥσπερ τὰ κονιάµατα στηριχύηναι 
βεβαίως xa) Ao(Mip πῆξιν, οὕτω τὰς — τελοιωθέντων 
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Ψυχας κραταιωθαίσας παγιώτορον ἵδρυνθηναι μελέῃι 
᾿συνεχαῖ καὶ Τυμνάσµασιν ἐπαλλήλοι.. Οἱ δὲ us, τούτω 
τυγχάνοντος παρὰ τοῖς φιλοσόφοις διαλέληθ ότες * iov 
τοὺς" λέγονται σοφοί’ τοὺς γαρ ἄχρι σοφίας ἄχρας έη- 
λακότας καὺ τῶν ὄρων αὐτῆς ἄρτι πρῶτον ἀψαμένοιν 
ἁμήχανον δἰδέναι | gaoi τήν ἑαυτῶν τολείωσων, μὴ γὰρ xa- 
τὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἄμφω συνἰστασθαι, τῆν T8 πρὺς 10 
πέρας ἄφιξο καὶ τὴν τῆς ἀφίξεως κατάληψι», ἆλλ εὔω 
µεθόριον ἆ ἄγνοιαν, oU τὴν μαχρὰν ἀπεληλαμένην ἐπιστή-. 
ps ἀλλά τήν έγνς καὶ ὀγχίθνρον αὐτῇ. Τοῦτο p?» 

καταλαμβάνοντος xai συνιέντος, καὶ τὰς αὐτῶν — 
ἐπισταμένου ἄκρως, γένοι ἂν ἔργον πολεμῆσαι τῷ 9 
λέριδι καὶ σοφισταῷ. στίφοι᾿ νικήσει γὰρ τὸν TOLOVIU 
dns. 70, 9i d ἔτι τὸ ἀγνοίας ἐπίπροσθε», βἰκότως 3 
μήπω τὸ τῆς ἐπατήμης ἀναλάμψαι φέγγος ἐσχνκόν 
ἄσφαλὰς olo: χαταμεῖναι, τουτέστω εἰς τὴν n.i an 
ἄκρως οὐ κατοέληφα μη παρελθαῖν ἅμιλλαν, ἀλλ ἠρεμη- 
col T8 καὶ ἠσυχάσαι. 'O δὲ vn. αὐθαδείας ἐξενεχῦς 
τὰ παλαίσµατα τῶν ἄντστάλων οὐκ εἰδώς, πρὶν ὅὃρασα, 
παθεῖν φθήσεται xal τὸν , ἐπιστήμης. Θανατον ἐνδόξεταυ 
ὃς ἐστιν ἀργ αλθώτερος τοῦ φον καὶ σώμα διακρίνοντο; 
Ὀφείλει δὲ τοῦτο συμβαύειν τοῖς πρὸς τῶν σοφισμάιω 
ἀπατωμόνοις" ὅταν γὰρ τὰς λύσεις αὐτῶν εὑρεῖν pt t ' ᾱ- 
voc, oc ἀληθέσι τοῖς : Ἀατεψευσμένοις ποτειστευκότ» 
ἀποθνήσκουσι βίον τὸν τῆς ἐπιστήμης, ταντὸν ποπονθῦ” 
τες τοῖς ὑπὸ xolaxqy φανακιζομένοις xoi r9 τούτων 
7 τῆς ψυχῆς ὑγιαίνουσα xai ἀληθης v ὑπὸ τῆς φύσει vo- 
σερας ἑξωθεῖται καὶ ἀνατρέποαται φιλίας. 

5) Mang. locum 3 δὲ — — restitui vult ita: Ὡι δὲ ἴενιὸ m 
&yvoiac émimpocÓ st guoroc, xt 
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38. «Συμβουλευτέον οὖν sig τοὺς τοιούτους ἀγῶνας 
μη παράρχοσθαι τοῖς τθ ' ἀρχομένοις τοῦ µανθάνειν, a ἂνθ- 
πιστήµονος γαρ, καὶ τοῖς προκόπτουσι, διότι οὐ τέλειου, 
καὶ τοῖς πρῶτον ταλειωθεῖσι, διότι λέληθεν αὐτοὺς aye 
πη τολθεότης. Τῶν δὲ ἀποιθησάντων tels φησὶν 
μᾶνθρωτεος τὴν μὲν οἴκίαν οἴκήσει, τὸν δὲ ἄμπελῶνα 
κτήσοταε, "Up δὲ Τυναΐκα atero; (Deut. 20, δ). Τὸ 5 
ἐστὶν loo» τῷ' oi λεχθεῖσαι δυνάµοις σπουδῆς,, βελτιώ- 
σεως, [3] τολειώσοως ἐπιλείψουσι μὲν οὐδέποτε, ἄλλοτε δὲ 
ἄλλοις ἐνομιλήσουσιν ἀνθρώποις ἐπιφοιτῶσαι xai τὰς 
ψυχὰς OU τὰς αὐτάς ἄμοίβουσαι, σφραγῖσιν ὁμοιούμο- 
yo; — καὶ γαρ αὗται τὸν κηρὸν ἐπειδὰν τυπώσωσι, πα- 
Sovco: μηδόν, , ud αὐτῶν. εἶδος ἐγχαράξασαι, μένουσιν 
ἐν ὁμοίῳ' καὶ Gy ὃ τυπωθεὶς συγχυθῇ κηρὸς καὶ ἄφα- 
na; πάλιν "Fragos ὑποβληθήσεται. Nore, ὦ 7ενναῖου, 
p ὑπολαμβάνοτα συμφύθιροµένοις συμφδείρεσθαι τὰς 
δυνάμεις € υμῖν' ἀθάνατοι 90 οὖσαι. μυρίους ἄλλους πρὸ 
ὑμῶν ἀσπάξονται τῆς ἂπι αὐτῶν θυχλείας, οὓς αν ai- 
σθωνται͵ μὴ ὥσπερ ἡμᾶς διὰ τὸ ὁ ῥιψοκίνδυνον. ἄποδεδρα- 
αότας τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν, ἀλλὰ προοιόντας x xai Jaganev- 
τικῶς ἀσφαλδίας ἔχοντας. — Ei δέ τις ἀροτῆς φίλος, ev- 
χέσθω τὰ καλὰ πάντα ἐμφυτονθῆναι αὐτῷ καὶ ἐπὶ τῆς 
ἑαυτοῦ ψυχῆς φανήναι, καθ άπερ dy ἀνδ ριάντι καὶ ὶγραφῇ 
* τας elc Mi Lad συμμετρίας» λογιδόµενος , ὅτι 
aci» ὄφαδροι polos, ο ic 4 qoi ἂνὲ αὐτοῦ δωρήσεται 
ταῦτά πάντα, οὐμαθείας, προκοπάς, τολθιότητας, μει- 
νον δὲ πρὸ ἐχοίνων αὐτὸν ἑκλάμψαι 9 ταμιαυόμενον τὰς 
ὑπὸ τοῦ Φεοῦ δοθοίσας ἀσφαλῶς χάριτας, xal μή προ- 
ενεγχκόντα πόρθησιν ἐχθροῖς ἀφειδοῦσιν ἑτοιμοτάτην 
λείαν παρασχεῖ». 
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Perfect non suni perfecti, qui euopte studio, non Dei benigni- 
tate profecisse sibi videntur. 

39. Owov» βραχύ Opslog ἀρχῆς, Ἡν τέλος αἴσιον 
evx ἐσφράγισο; Ἰλολλάκις μέντοι καὶ τελθιωθ όντος τι- 
νὲς ἀταλοῖς ὑνομίσθησον, τῷ παρὰ τὴν ἰδίαν προθνμεέαν, 
ἀλλὰ μὴ κατ ἀπτιφροσύνην 9sov βολτιωθῆναι δόξαι, καὶ 
διὰ τοῦτο µέτοι τὰ δόξαι " µετεῖαρισθέντας  καὶὸ ἐξαρ- 
Φέντες ἐπὶ µήκιστον ὢφ ὑψηλοτέρων χωρίων» sic ἔσχατον 
κατενεχθ όντος βνθὸν ἠφωίσθησαν. ., Εάν. γάρ 
φησί», ,οἰκοδομήσῃς oixiay καινή» xoi ποιῄσης στθφάνην 
τῷ δώµατε, καὶ οὐ motas φόνον dy τῇ omia σου, im 
πόσῃ ὃ πεσὼ» Ux αὐτοῦ. (Deut. 22, 8.) Πτωμάτω | 

γαρ ἀργαλεώτατον Φοοῦ τιµῆς ἀπιοποσσῖν ὅλισ ὃ όντα, 
στοφανώσαντα πρὸ ἐκρίνου ἑουτόν, xai qóvoy ἐμφόλων | 
ἐργασάμενον. Kresiva γὰρ τὴν ἑαντοῦ φυχἠν o m τὸ ὃν 
τιμῶ», ὡς ἀνόνητον αὐτῷ γυέσθαι πειδοίας τὸ οἴκοδό- 
μημα. Παιδεία à φύσιν ἔλαχα τήν ἀγήρων, duoreto και- - 

η» erra τήν. οἐκίαν αὐτῆς" τὰ μὲν Τὰρ ἄλλα χφόσῳ φθκ- 
gero, $ δ᾽ ; 2j ὅσον πρόεισιν ἐπὶ μήκιστον, "pe xeu 
énaxuatn, τὸ ἀθιθαλὸς οἶδος φαιϊρινομένη καὶ ταῖς σον. 
εχέσε: ἐπιμελείαις Ἀσινουμένη. Καὶ à» τοῖς r ππροτρε- 
πτικοῖς μέντοι παραραῖ, τοὺς ατῆσιν ὠγαδῶν ἑαχόντας 

πλείστην μὴ δαυτοὺο e ἀναγράψαι τῆς κτήσνως αἴτέους, ᾱλ- 
λά καὶ ,.μνησθήναι Φεοῦ τοῦ διδόντος i loyer ποιῆσαι 
δύναμυ. ud (Dewt. 8, 18.) Toſũꝛo μὲν οὖν τὸ οὐπραγία 
9» πόρας, ἀρχαὶ δ᾽ ἐκαῖνοι, ὥςτο τοὺς £y D ανοριένους 
του τέλους μηδὲ τῆς τῶν ντηθέντων [αρχής], οὗ ἂν ἐπα- 
πόνασθαι δυνη Driven. Τούτος μὲν οὖν ὑκούσια qium 
διὰ φιλαυτίαν τὰ σφάλματα, ovy ὑπομένουσι Sov Θού- 
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quio» καὶ τελθοφόρον Ósó» αξιον ἀποφῆραι τῶν ἀγα- 
Sa». | 

Paucis dat Deus, ut a carceribus ad metam vague stadium 
vitae absque offensa. lapsugue percurrant. 

40. Εἰσὶ δὲ oi πάντα κάλων οὐσεβλίας ἀνασαίσαντες 
ἐνορμέσασθαι τοῖς λωμέσιν αὐτῆς ταχννονκοῦντες ἑσπού- 
δασα», καὶ inea. οὗ µακρώ» ἀφεστηκότων, oii q0» μολ- 
λόντωι περοίσχεω, οαἰφνίδων ἐξοναντίας καπαφφογὰν 
πνεύμα "πιληαίστιαν" οὐθνδρομοῦν τὸ σχάφος ἀνέωσιν, 
ὡς ὑποκεῖραι πολλά τῶν πρὸς οὐπλοια» σννοργονντων. 
Τούτους οὐκ ἂν τις Θαλαττενρρτας αἰριώσαπο, απού- 
σιος 7ὰρ αὐτοῖς ἐπιγηνομόνοις 7έγονεν 5 3; βραδντής. T5 
οὖν atus τούτοις, 5 o τὴν μογόλην λογοµένην οὐ- 

ξάμεναο. οὐχ: »»Εὰν γάρ τις. φησί», μάποφάνῃ in 
αὐτῷ algas, παραχρῆμοι μιανθήσεσαι à 9 | οὐχής 
αὐτοῦ, καὶ. Βνρήσεται. (Num. 6; 9) Rie ὀλίγα —* 
δνὼν — si ἃ ἡμόραι α πβότεραι ἄλογοι ü ἴσον- 
τας, ὅτι ἐμιάνθη ἡ 9 κεφαλή αὐχῆς αὐτοῦ. — dit eqetpoda- 
qo», τοῦ 18 »αἰφνίδιον'" καὶ τοῦ ωπαραχρῆμα' εἰπέῦ, E 
ἀχούσιος παρίσταται τῆς ψυχῆς αροπή. Πρὸς μὲν γὰρ 
τὰ ἀκούσια τῶν "ἁμαρτημάτων εἰς τὸ βουἱσύσασθαι ; ποῦ 
xoi πότθ xoi πῶς πρακτέο», χφόνου δεῖ: τὰ δὲ o ἀκούσια 
ἐξαίφνης, ἀπερισκόπτως, xal, si οἷόν το TOUT αἰπεῖν, 
ἄχρόνως αατασκήσετει΄ χαλαπὸν Τόρ, ὥρπθρ τους ὄρομεῖς, 
ἀρξομένους ὁδοῦ τῆς πρὸς εὐσέβειαν ἀπταΐίστως καὶ 
ἀπνευστὲ διρυθῦναι τὸν δρόµο» , ἐπειδὴ μυρία ἐμποδῶν 
παντὲ τῷ γονοµένῳ. Πρότορον μέν, 0 ἓν καὶ μόνον ev- 

δργοσία, μηδενὸς τῶν κατὰ }νώμη». ἁδωκημάτων ἐφάψα- 
σθαι, πᾶσάν τε τὴν ἀμήχανον τῶν ἑκουσίων πληὂνν 
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ἴσχνσε διώσασθαι᾿ δεύτερον 0d, τὸ µήτα πολλοῖς axov- 
cio, uin ἐπὶ µήκιστον χφόνον διατρίψαι. ΣΤαγκάλως 
δὲ τό’ τῆς ἀπουσίου τροπῆς ἡμέρας εἶπαν μάλόγους:", ov οὐ 

μόνον ἐπειδὴ τὸ ἅμαρτάνου, ἄλογον, αλλ à ὅτι καὶ τῶν 
ἀκουσίων λόγον οὔκ ἔστιν -ἀποδοῦναι' παρ ὃ καὶ πυν- 
Φανομόνων πολλάκις τὰς τῶν lu πραγμάτων otio φα- 
μὲν put οαἰδέναν ust. εἰπαῖν δύνασθαι, μήτε γὰρ pyqro- 
μόνων συµπαραληφθῆναι, ἀλλὰ καὶ τήν ἄφιξιν αὐτῶν 
ἀγνοῆσαι. Σπάνιον οὖν "ὅτῳ" δωρήσεται à ὃ Θεὸς ἀπ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους σταδιοῦσαι. τὸν βίον pt ὀκλάσωτι | 
wm ὀλισθήσαντι, ἀλλ ἑνατέρω) φύσιν ἀδικημάτων ἆ éxov- 
claw τθ καὶ ἄκονσίων ὁύμῃ xoi φορῷ τάχους ὥκυδρομω- 
τάτους ὑπαρπτῆναι, Tovro μὲν οὖν ἀρχῆς τε τεόρυ xai 
τέλους εἴρηται διὰ INQe τὸν δύναιον, ὃς τὰ πρῶτα καὶ | 
στοιχειώδη. τῆς γδωργικῆς κτησάµανος τόχνης eye τῶν | 
περάτων αὐτῆς ἐλθαῖν ἠσθένησο: λέγεται γάρ » ὅτι »ἤφ- | 
Baro γῆς εἶναι 7δωργός« (Gen. 9, 20), οὐ τῶν ὄρων τὰς 
ἄκρας ἀτιστήμης ἑλάβετο. Τὰ δὲ περὶ τῆς φυτουργίας 
αἱρημένα ς αὐτοῦ λέγωμεν αὖὐθῳ. 



περι 

ΡΥΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕ 

το ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 

DE 

PLANTATIONE NOE 

| LIBER SECUNDUS. 

(Cf. Gen. 9, 20.) 

[L 19] - 
Summus plantator Deus, perfectissima planta mundus. 

t. [*] Ἐν μὲν τῷ προτόρῳ βιβΔίῳ τὰ παρὶ γοωργι- 
ης Τάχνης Γονικῶς, ὅσα καιρὸς ἦν, οὕπομεν᾿ ἐν δὲ ὁ τούτῳ 
περὶ τῆς κα * οἶδος ἄμπελουργικῆς, ὥς ἂν οἷόν το E ἄπο- 

ομεν. Τὸν γὰρ δίκαιον οὗ 79ωργὸὀν µόνον, ἀλλὰ καὶ 
ἐδίως ως ἄμπελουργὸν —X φάσκων᾿ » "Haro Noe av- 
Ὄρωπος εἶναι 4τωργὸς γῆς καὶ ἐφύτουσαν ἄμπελῶνα. c 
(Gen. 9, 26.) Προσηκει δὲ τὸν μέλλοντα περὶ τῶν xata 
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μέρος φυτῶν T8 καὶ 79ωργιῶν διοξιέναι, κατανοῆσαι TQ 
TOY τὰ τθλθιότατα τοῦ παντὸς φυτά , καὶ τὸν μέγαν φυ 
τουργὸν καὶ ἐπιστάτην αὐτών. 'O μὲν τούυν τῶν qu 
τουργὼν μέγιστος καὶ τήν τέχνη» τφλειότατος ὃ ὃ τῶν olo 
ἡγεμών ἐστι, φυτὸν δέ, ov περιόχο» ἐν ἑαυτῷ τα ἓν μέρ 
φυτά, ἀλλὰ παμμυρία xod περ αληματίδας éx quic aya 
βιαστάνοντα — ὅδθ ó κόσμος. Ἐπειδή γὰρ τὴν οὐ 
σίαν ἄταατον καὶ συγκοχυµένη» οὖσαν ἐξ αὐτῆς εἷς τάξη 
ἐξ ἀτθξίας καὶ ἐν συγχύσθως eic διάχρισιν & eyom 0 9- 
σµοπιλόστης μορφοῦν ἤρξατο, γῆν ui» xai ) ὕδωρ ἐπὶ ti 
μέσον ἐῤῥρου, τὰ [*] δὲ o αέρος xai πυρὸς δένδρα πρὸ 
τὴν μετάρσιον ἀνεῖλκαν ἀπὸ τοῦ µέσου χώραν᾽ τὸν à 
αἰθέριον. ἐν κύκλῳ τόπον ὠχνροῦτο J τῶν éyróc ὅρον π 
xai —RR αὐτὸν τιθαίς, ep οὗ καὶ Ó οὗρων 
ὠνομάσθαι doxet · ὀχεῖσθαι μὲν riv Son Ego. ουσ, 
ἣν δέον 7 ην ὕδατι διαλύεσθαι, πυρὶ δὲ ἀέρα θερμῷ gura 
τὸν ἐξ ὁ ἑαυτοῦ Ψυχρότατο», Φαύμα ὤ &rronto», ⸗ — 
ποιὸς εἰργάζατο — πῶς γὰρ ov τεράστιο», ὑπὸ μὲν τοῦ 
λνομένου συνέχεσθαι τὸ λύο», πρὸς γῆς ὕδωρ, ἐπὶ δὲ τῷ 

ψυχροτάτῳ τὸ Φερμότατον ἄσβοστον ἱδρύσασθαι , πυρ 
ἐπὶ dpt; Καὶ ταύτα μὲν τὰ 1&Àeux τοῦ παντὸς 7 po- 
σχούµατα᾽ τὸ δὲ παμμόγεδες καὶ ὶ παμφορώτατον ἔρνος 
ὅ κόσμος οὗτος, ov παραφυάδος oi οἱρημένοι βλασιοἰ 

*  Radiz sive basis mundi est lez Dei aeterna. 

2. Ὅπου ποτ οὖν ἄρα τὰς ῥίζως κωθῆμα, xai 15 

ἐστιν αὐτῷ βώσις, ἐφ ᾗς ὥρπαρ ἀνδρνὰς ὀρήφωσπαι, σᾳ- 
πτέον. Σῶμα μὲν σὺν οὐδὲν ἀπολειφθ ἐν smec ἔξω πλα- 
νᾶσθαι, πᾶσαν τὴν δὲ ὅλων ὕλην ἐργασαμένου ποὺ ὃν- 
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οσµήσαντος Θεοῦ. ἍΤελειότατον γὰρ ἥρμοττε τὸ µέχι- 
σον τῶν ἔργων : τῷ μογίστῳ δημιουργῷ διαπλάσασθαι, 
Γελαιότατον δὲ ovx ἂν 1j ἦν, οἱ "i τελείοις συναπληροῦτο 
μέρεσεν΄ ὥστε ἐκ γῆς ἁπάσης καὶ παντὸς ὕδατος xai as- 
poc καὸ σευρός, μηδινὸς ἔξω μηδὲ τοῦ βροχυτάτον χατα- 
ἱειφθάντος, συφέστη ode ὃ κόσμος. Ανάγκη τούυν ἐκτὸς 
ἤ κονὸν 3 μηδὲν εἶναι. — Ki μὲν δὴ κανό», πὼς τὸ πλῆρος 

wa] ναστὸν καὶ τῶν ὄντων βαρύτατο» ot βρέθει ταλαν- 
τοῦο», στοροοῦ μηδονὸς ἐπορείδοντος; "EE οὗ φάσµατι 
ἂν ἐουκέναι δόξαι, Ὀιτούσης ae) τῆς διανοέας Baci σω- 
ματικὴν ττοίαν ἔχοιν eixóc, ἐάν τι κινούρανον τυγχάνη: 
τον δὲ δὴ κόσμον καὶ διαφορόντως, ὅτι τὸ . μέγῶτον σω- 
μάτων ἐστὶ καὶ πλήθος ἄλλων σωµά ων ὣς οἶκεῖα ἐγκο- 
πὔλπισταιν μέρη. Τὰς δυςωπέας οὖν οἳ τις ἀποδιδράσκαιν 
ῥούλοσεο τὰς ὃ τοῦ διαπορηθεῖσι, λεγόέτω μετὰ παῤῥη» 
σίας, ὅτι οὐδὲν τῶν ὃν las: αραταιὸν οὕτως, ὡς τὸν κό- 
σμον ἀχθοφορᾶν i σχῦσαι. Ἰγόμος δὲ o ἀῑδιος Ssov 
τοῦ αἰωνίου τὸ ὀχυρώτατον καὶ Ρ] βεῥαιότατον ἔροισμα 
τῶν ὅλων ἐστίν. Οὗτος ἀπὸ τῶν μέσον ἐπὶ τὰ πέρατα, 
καὶ an τῶν ἄκρων. dni τα µέδα rasis, Solos. τὺν 
τς φύσθως ὀρύμον ἀῄστητον,, σννάγων τά μέρη πάντα 
xai σφέγγων' δεσκὸν 7ὰρ αὐτὸν ἄῤῥηκτον τοῦ παντὸς ὃ 

Τοννήσας ἐποίθι πατήρ. Εἰκύτως οὖν οὐδὲ Τ πᾶσα 
m πρὸς παντὸς ὅδατος, o ὅπερ αὐτῆς οἱ πόλποι 

Ἀχωφήκασιν, ουδ ὑπὸ noc σβοσθήσστον mop, οὐδ 
ἔμπαλιν ὑπὸ πυρὸς ep ἀνωφλοχφήσοται, τοῦ Φαίου νό- 
μου μοθόριον τάστοντος οὗτόν, καθάπερι φωνήεντα στοι- 

piov à ἀφώρων, iva τὸ ὅλόν ὥσπορ ἐπὸ τῆς ἐγγθαμμάτου 
tot συνηχήσῃ, τὰς τῶν ἐναντέων ἀποιλὰς ποιθ οἳ τῇ 
σννόδῳ μοσετούοντός το xai διαιτῶντος. 
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Minores stirpes partim loco moventur , quae sunt animantes, 
partim loco non moventur, plantae proprie dictae. 

3. Οὕτω μὲν 05 τὸ παμφορώτατον φυτὸν ἑῤῥιζοῦτο 
xoi ῥζωθὲν ἐκρατεῖτο' τῶν δὲ ἐν μέροι καὶ βραχυτέρω 
φυτῶν τὰ x μὲν μεταβατικῶς tá, τὰ δὲ ἄνθυ µεταβα. 
0806 ὣς ἂν ὁστῶτα «κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον ἐδημιουργάτο 
Τὰ μὲν οὖν. μεταβατιῇ. νήσοι χρώμενα , «€ δη φαμΏ 
queis ζώα Bivou, ταῖς του ποντὸς ὁλοσχεροστέραις προν- 
θγάνετο μοίραις᾿ 7n pi» τὰ χερσαΐῖα, πλωτὰ δὲ ὅδατι τά 
δὲ πτηνὰ ados, xoi τὰ πυρἰγονα mgl — ὧν τὴν perm 
ἀριδηλοτέραν κατὰ Μακοδονίαν λάγος ἔχει τεροφαύι- 
σθαι — καὶ τῶν ἀστέρων ἐν οὐρανῷ ' ζῶα γὰρ καὶ τοῦ- 
τους νοθρὰ δὲ ὅλων φασὺν οἳ φιλοσοφήσαντος, οὗ μὲ 
πλανητης ἐξ ἑαυτῶν, οὗ δ) ἁπλανεῖς τῇ τοῦ παντὸς συμ- 
περιαγόµανου φαρᾷ τόπους ἐναλλάττειν δοκούῦσι. Τα δ 
ἀφαντάστῳ φύσει διοικούµενα , ἅπερ ἰδίὼς λέγεται φν- 
τά, µεταβατινῆς κωήσθως ἀμέτοχα. 

Duplex et ὧν aére et in lerra animantium gentis: in αξγε par 
tim volucres (corporeae), partim incorporearum animo- 
rum variae species; in terra animalia cum flexo deor- 
sum capite, erectus homo. (4-6.) 

4. diti δὲ Ey τα γῇ καὶ ads γένη ὃ ποιῶν ἐπούν' 
ἄέρι μὲν τὰ πτηνὰ αἰσθητὰ καὶ δυνάμεις ἄλλας oig rs 

οὐδαμῆ. οὐδαμῶς καταλαμβανοµένας. Ῥυχῶν 0 Θίασος 
οὗτος ἄσωμάτων ἐστί, διακεκοσµηµένων οὗ ταῖς ovra 
ἐν τάξοσι τὰς μὲν γὰρ εἰρχρύοσθαι λόγος Eysi σώμασι 
ὠνητοῖς, xal κατά τινας ὥρισμένας περιόδους ἀπαλλατ- 
τοσθαι πάλιν, τὰς δὲ Φειοτέρας κατασκευῆς λαχούσας 
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&nayrog ἁλογᾶν τοῦ γῆς χωρίου, ἀνωτάτω ὃ εἶναι πρὸς 
erp τῷ [5] αἰθέρι τὰς καθαρωτάτας, Gc oi μὲν παρ 
Eligo: φιλοσοφήσαντος ἥρωας [καὶ δαίµονας] καλοῦσι, 
Μωῦσῆς δὲ ὀνόματι εὐθνυβόλῳ χρώμενος ἀγγέλους προς- 
αγορωύοι, προσβευοµένας καὶ διαγγαλλούσαρ : TG TB παρὰ 
τοῦ ἡγομόνος τοῖς ὑπηκόοις ἄγαθά, xol τῷ βασιλεῖ a» 
εἶσιν ὑτεήκοοι χρεῖοι. Ij δὲ ἑῶά T8 xeooaũa καὶ φυτά, 
δύο πάλιν, προςένειµο, τὴν αὐτήν 18 μητέρα θουληθεὶς 
εἶναι xod τροφόν. Καθάπερ γὰρ γυναννὸ καὶ παντὲ τῷ 
θήλοι mme πρὸς τὸ pile a ἀσιρκυΐσειν ἀποχόονται Τά- 
laxros, ἵ ἵνα τοῖς γεννωμένοις ἄρδωσι τὰς ἀναγκαίας xai 
ἁρμοττούσας τροφάς · τὸν αὐτόν τρόπον καὶ τῇ z89- 
σαΐίων ζώων μητέρι )ῇ πόσας φυτῶν προρένθιµεν ἐδέας, 
ἵνα συγγανέσι καὶ μὴ ὀθνοίαις Ἔροφαῖς τά γαννώμενα 
χρήσηται. Kai μήν τά piv φυτὰ κατωκάρα ἄνειργάδστο, 
τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἐν τοῖς βαθυγειοτάτοις p μέροσι 
"Eas ζώων δὲ τών ἀλόγων τὰς κοφαλὰς ἀναλκύσας à ἀπὸ 
Tis ἐπὶ περοµήκους αὐχένος ἄκρας ἠρμόξατο, τῷ αὐχένι 
ὥσπερ ἐπίβασιν τοὺς ἐμπροσθίους πόδας εί. ᾿Ἔξαι- 
ρέτου δὲ τῆς κατασαουῆς Ἕλαχεν ἄνθρωπος. Tow μὸ 
γὰρ ἄλλων τὰς owes πδριήγαγο κάτω κάμφας, διὸ νένον- 
u πρὸς Y xiooo ἀνθρώπον δὲ ἔμπαλον ἀνώρθωσεν, ἵνα 
τὸν οὐρανὸν κοταθεᾶταε, φυτὸν oez ἐπέγειον, ἀλλ ov- 
ράνιον, ὥς 0 παλαιὸς λόγος, ὑπάρχων. 

6. d οἳ μὲν ἄλλοι τῆς αἰθερίου φύσεως τὸν ἡμέ- 
Ίορον νοῦν μοῖραν εἰπόντος δἶναι, συγγόθιαν ἀνθρώπῳ 
πρὸς αἰθέρα ὁ ἀνήψον. Ὁ δὲ μέγας Moos οὐδενὶ τῶν 
Τεγονότων τῆς λογῆς ψυχῆς τὸ aldos ὁ ὁµοίως ὠνόμασεν, 
aij εἶπεν αὐτὴν τοῦ Φαίον καὶ ἄοράτου εἰχόνα, δόκιµον 
εἶναι σος αὐσιωθεῖσον καὶ τυπωθεῖσαν σφραγῖδι 
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Θεοῦ *), «5 0 χαρακτήρ ἀστιν ἀῑδιος λόγος. » Ενένον- 
σα γάρ, «nei», vö Φοὸς ic τὸ πρόρωσον αντοῦ νο 

ζωφς« (Gen. 2, 1) ὥςτε ἀνάγκη πρὸς τὸν ἐστέμπσια 
τὸν Δεχόμονον ἀποπιονίσθ αι” διὸ μα) λόγοται xat οαύ- 
-α 9Φοοῦ τὸν ἂνθρωπον εγωήσθοι (Gen. 1, 21), «v 
si. πατ οἰνόνα τινὸς τῶν 7ογονότων. Ἠκόλονθον οὗ 
τῆς ἀνθρώπον ψυχῆς κατὰ τὺν ἀρχέεναον τοῦ oin 
λόγαν ἀπιρικονισιθαίσης, salvó σῶμα ἀνογορῦ ἐν πρὸς τῷ 
χαθαφωτάτην τοῦ παντὸς μοῖραν; οὐρανόν, τὰς ὄφω 
ἀφατοῖναι, ὅα τῷ φανερῷ τὸ ἀφανὲς οὐδήλως ματαλομ- 

. βάηται. ᾿"Ἐπωδὴ zolrvy τὴν πρὸς τὰ ὂν διανοίας Gier 
— ἦν δν, ὅτι MX τοὺς ἀχθάτας πρὸς στον; 
ῥόνους, — ὃ yap πόπονθεν ὅϊαστας, αὐτὸς ὀξαρέο 
οἶδαν — ; dolor [* ἐναργὸς αωδοῦς ὃ ὄμματος, τὰ i] 
σώματος ποια, δννάμενα πρὸς αἰθέρα ἀπονούέιν. '0nt- 
το γαρ oi ἐς φθαρτῆς Vioc πογώτος ὀφθαλμοὶ roooi· 
τον ἐπέησον, ὡς ἀπὸ τοῦ τῆς γής χωρίου πρὸς τὸν p 
aQur οὕτως ἀφοστῶτα ἀνατρέχοιν οὔρανὸν xoi qan 
τῶν περότων αὐτοῦ, πύσον εινὰ χρὴ νοµέσαε τὸν nor 

δρόμον τῶν φνχῆς ὃ ὀρμάτων, Gsrag ὑπὸ πολλοῦ του s 
sorideiy τηλονγῶς ἐράρου πτορωύέχντα οὐ µόνον πρὸ 
τὸν ἔσχατον. αὐθόρα τεβοται, παραμοκράµανα δὲ καὶ 
παντὸς τοῦ κόσμου ποὺς ὅρους ἀπούγαται περὸς τὸν «JU 
yyto»! 

6. A ποῦτ ἐν τοῖς χφησμοῖς οὗ σοφίας κοὺ i» 
— ἀπληστοι Διατολοῦντας ,ἀνακοκλῷσθ αι. (Εκο. 
31, 1) λέχοντα. Πρὸς γὰρ τὸ Φοῖον ἄνω παλεῖσό» 

*) Euseb. verba ita tradit: ἁοράεον πνεύματος imeivov 009/77 
φόρεσµια σηµειωθὲν καὶ τυλωδὲν σφρογῖθι Θεοῦ. 
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ἔμις τοὺς ὑπ αὐτοῦ καταπνρυσθώτας. «Δεωὸν γάρ, 

α ἄνασπᾶται, xoi μυριάγωγα σκάφη βρίδοντα φόρτω 
ro ἄτερ τινὰ τῶν πουφοτάτων ix μόσων ́ τῶν πολαγῶν 
ναρπιάζρται, καὶ λίμναι καὶ ποταμοὶ  µετάρσιοι φέρο»- 
ii, τοὺς γής πὐλπόυς ἐιλητόντος τοῦ φούματος, ὅπορ 
νιµήσαντο αξ τῶν ἀνέμων κρατφιόεσεαι πο) «πολυπλο- 
Wrozos ὅἵναι ---, τῇ δὶ τοῦ Φαίου πνούµατος sed πάντα 
σνατοῦ καὶ τὰ κάτω »υιῶντος φύσει κοῦφος ὁ φοῦς ὧν 
wx. ἐπολαφρέώται κα) πρὸς µήπιστον ὄφος (a ent, vei 

λιστα 6 109 φιλοσοφήσαντος ἀνόθως. 
ro μὲν οὐ / Spiow, πρὺς τὰ σώματος καὶ γῆς φίλα τα- 
αντούων, ὧν διάζκυξυν ze) ὀλλωτρίωσιν as) διπόνησον: 
ἴνω δὲ φέρεται, τών µεταρσέων wel ἱεροπροποστάτων »al 
— Φύσεων ἀκορέσεως ἐροσθαί. Τουαφοῦν 
Meses ὁ ταμίας wel quick τῶν τοῦ à όντος ὁργέων ava- 
εχλήσεται, λέγεται γὰρ à «ἀουΐτικῃ fif: »Ἀνοκάλοσα 
Mowrip.s (Exed. 19, 20.) Ἀνακοκλήσεται δὲ xei 6 
ιών ὀνυταραίων ἀξιοθοὺς ῬΒοφολεήλ' sei γὰρ χοῦεον 

,üvuxolei* (Exod. 31, 2) ὃ so πρὸς τἠν τῶν iapdw 
ἑατασχονήν το wol ἐπωμέλειαν ἔργαν. MÀY o μὲν τὰ 
Ἰοντορεῖα τῆς ἀφακλήσοως, Movowc δὲ ὃ φπάνσοφος οἵσο- 
ται τὰ πφωφοζα” ἀαῖνορ μὲν γὰρ τὰς σκκὸρ πλάττοι, κα- 
θαπορ ol ζωγφοφοῦντος, oic ov Θέμις οὐδὲν ij epo 
Μμαουργῆσαι, - Ῥοσαλοὴ γὰρ iy σπιοῖς ποιῶν ὄρμη- 
πόστα —, ξωῦσῆς δὲ οὗ σχιάς, ἀλλὰ τὰς ἆ ἀρχετύπους 
Woo αὐτὸς τῶν προγμάτων ἔλαχον ἀνατυποῦν. ᾱλ- 
hs το ποὺ τὸ αἴτιον οἷς μὲν τηλανγόσεερον ναὶ ἀριδηλό- 
Ἱρον ὥς ἂν ἐν ἡλίῳ καθαρῷ, oic δὲ ἀμυδρότερον ὡς ον 

b σχιᾷ τὰ οἶκεῖα siae» ἐπιδιόνοσθαι. 
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Item in homine , microcosmo , Deus plantavit arbores, 
extra, intus animi facultates (1), quod etiam P. 

plantatione significatur (8-10), aegue atque e 

Νοξ (11). 

1. [*] «ιαξεληλυθότος οὖν mbi τῶν Olocyweri 
ρῶν ἐν xouum φυτῶνι ἴδωμον ὃν τρόπον xoi τὰ ὁ Ἡ 
βραχεῖ κόσµῳ, τῷ ἀνθρώπῳ, δένδρα ὃ ππάνσοφος 5 
µιούργθι Θοός. «Αὐτίκα τούνυν ὥσπερ βαθύγαιον yup 
σῶμα τὸ ἡμέτθρον λαβὼν δεξαμενὰς αὐτῷ τὰς αἰσθησι 
ὑπαιργάζσο xal ἔπειτα ola φυτὸν ἤμθρον καὶ axes 
τατον ἁκάστην αὐτῶν ἐνετίθοι. ἀκοὴν μὲν οἷς τὸ σἩ 
ὄψιν δὲ eic ὄμματα, καὶ οἷς µυκτῆρας ὄσφρησω, xai Té 
ἄλλας eic τὰ οἰκεῖα καὶ συγγενή χωρία. Ἀζαρτιά d 
µου τῷ λύγῳ 0 «Θοσπέόσιος ἀνήρ, ἐν ὄμνοις λέγω d 

»0 φυτεύων οὓς ovx ἀκούθι; Ὁ απλάσσων ὀφθαίμ 

ovx ἐπιβλέψαι; * (Ρε. 94 [93], 9.) Καὶ τὰς Ógpowtt 

μέντοι µέχρι oxald το καὶ χειρῶν καὶ σῶν αλλων "9 
τοῦ σώματος μορῶν, ὅσα ἐντός τὸ xol ὀπός, δομή 
ἁπάσας οὐγανῇ μοσχεύματα sivo. συµβέβηκα' τα à 
Gusivo καὶ ταλθιότρα τῷ μοσαιτάτῳ xol x X 
δυναµένῳ διαφορόντως ἡγεμονικῷ npocadólzov. To 
δέ sias νόησις, κατάληψες, εὐστοχία, µελέτη, μνῆμα» &s 
διάθοσις, τοχνὼν ἰδέαι πολύτροποι, βεβαιότης ἐπισηρ 
τῶν ἀρατῆς ἁπάσης Θεωρημάτων ἄληστος oro 
Τούτων οὐδὲν οὐδεὺς θνητὸς ἑκανὸς φυτουργῆσαι 777 
των δὲ ἀθρόων el; ὁ ἀγέννητος τεχνίτης, οὐ reno 

µόνον, ἀλλὰ καὶ ποιῶν καθ ἔκαστον τῶν yevrepir? " 
φυτὰ ταῦτα. 

8. Toic εἐρημένοις ἐστὶν ἀκόλονθος xoi τοῦ 1’ 
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νδείσου φυτουργία, λέγεται γάρ᾽ Ἐφύτουσεν᾽ 0 θεὸς 
αράδεισον & ἐν ̓Εδὶμ κατὰ ἀνατολάς, καὶ ἔθετο ἐνεῖ τὸν 
νθρωπεον 0» ἔπλασοε.“ (Gen. 2. 8) Τὸ μὲν οὖν ᾱμ- 

έλους καὶ ἐλαιῶν η μηλεών η — f) τῶν παραπλησίων 
έδρα οἵξσθαι πολλή καὶ δυςθεράπεντος 5| εὐήθεια. 
"voc γὰρ ἕνεκα; οὔποι τις ἂν' ἵνα ἐνδιαιτήσεις εὐαγώ- 
ους ἔχµ: : Ov γὰρ κόσμος ἅπας αὐταρκέστατον ἐνδιαί- 
ἥμα ἂν οµισθείη Oso τῷ πανηγεµόνε, — ἢ ovyi µυ- 
ἑων καὶ ἄλλων δόξαι ἂν ὑστερίδειν, ὧς πρὸς ὑποδοχῆν 
ov μογαάλου βασιλέως ἀξιόχρεων ὑποληφθῆναι χωρίον, 
ᾧ μηδὲ εὐαγὲς slvai οἵθσθαι τὸ altioy ἐν τῷ αἰτιατῷ 
τοριέχθσθαι, τῷ μηδὲ τὰ δένδρα τοὺς ἐτησέους δήπον 
Ρέρειν καρπούς; Ώρος τὴν τίνος οὔν ἀπόλανσέν 18 καὶ 
ἴρῆσιν παρποφοφήσει 0 παράδεισος; Ἀνθρώπου μὲν 
υυδενός * οὐδοὶς γαρ εἰράγσται τὸ παράπαν τὸν παρά- 
ὕεισον οἰκών, ἐπεὶ καὶ τὸν πρῶτον διαπλασθέντα ἐκ γῆς 
μεταναστῆναί φησιν ἐνθένδε, 0 ὄνομα Αδάμ. Καὶ ui» ὃ 
γε θεός, ὥρπερ τῶν ἄλλων, καὶ τροφῆς ἀγθνειδεής ἐστιν ' 
ἀνάγκη γὰρ τὸν τροφῇ χρώμενο» ἀεῖσθδαι μὲν πρῶτον, 
ἔπειτα δὲ ὁ ὀργανα quigenio So, δὲ à» καὶ τὴν θἰοιούσαν 
παραδέξεται καὶ την ὀιμασσηθἄἴσαν Φνραζε ἀπεοπιάμψει. 
t] Tovro δὲ μακαριότητος ποὺ ὃ εὐδαιμονίας τῆς περὸ τὸ 
αἴτιον ἀπεῴδοι τῶν ἀνδρωπόμορφον , ἔτι δὲ xoi ἀνθρω- 
ποπαθὲς αντὸ οἱραγόντων | ἐπ δὐσεβείας καὶ ὁσιότητος 
παθαιρέσει,. μεγάλων ἀρετῶν, ἐκθεσμότατα ovra ενρέ- 
pora, 

9. "Iréov οὖν ἐπ ἀλληγορίαν τὴν ὁρατικοῖς φίλην 
ἑνδράσι" xoi γὰρ ot χρησμοὺ. τὰς εἰς αὐτὴν ἡμῖν ἀφαφ- 

μας ἐναργέστατα προτείνουσι. “έγουσι roo ἐν τῷ πα- 
ῥαδείσῳ φυτὰ εἶναι μηδὲν ἐοικότα τοῖς παρ. ἡμῖν, ada 
PuiLo II. L 
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ζωης, ἀθανασίας, si rene, καταλήψεως, συνέσθως, xa 
λου xoi πονηροῦ φαντασίας. Tovro δὲ χέρσου μὲν oti 
ἂν sin, λογικῆς δὲ ψυχῆς ἀναγκαίως φυτά, ἡ μὲν προ 

ἀροτὴν ὁδὸς αὐτῷ bury καὶ ἄθανασίαν à ἔχουσα τὸ τέλος 
A δὲ πρὸς κακίαν qur 18 τούτων xol | Qávotov. To 
οὖν φιλόδωρον Φεὸὺν ὑποληπτέον é& τῇ VI xa Dare 
παράδεισον ἀρετῶν καὶ τῶν κα αὐτὰς πράξοων fugt- 
τούθιν, πρὸς τθλείαν εὐδαιμονίαν αὐτὴν ἄγοντα ' διὰ τον- 
το καὶ τόπον οἴκειότατον προςένθιµε τῷ παραδείσῳ κα- 
λούμενον. ̓ Ἐδέμ — ἁρμηνθύεται δὲ τρυφή --- σύμβολο 
ψυχῆς τῆς ἄρτια βλοπούσης, ἄροταῖς ἐγχορευ ούσης xai 
ὑπὸ πλήθους καὶ μογόθους χαρᾶς ἀνασαιρτώσης, ἀπὸ- 
λαυσμα t&v ἀντὶ μυρίων τῶν παρὰ ἀνθρώποις. ἡδέστων 
προτθθειµένης, τὴν τοῦ μόνου Φεραπείαν σοφοῦ. Tov- 

TOV TOV γανώματος ἀκράτου τις σπάσαρ, ὃ tov Λ{ωύσέω: 

δὲ Φιασώτης, ὃς ovy TOY ἡμε]ημένων ἢ ἦν, ἐν ὑμνῳδίας 
ἄνοφ ἐγξατο πρὸς τὸν ἴδιον νοῦν φάσκων * »Koren- 
φησον τοῦ xvgiov" (Psalm. 31 [36], 4), παρακαχινηµένο; 
πρὰς τὰν οὐράνιον. καὶ 9εῖον ἔρωτα τῇ qu», τὰς p 
τοῖς λεγομένοις͵ καὶ φαινοµένοις ἀνθρωπένοις ἀγαδοῖ 
χλιδας xoi θρυύψεις δυρχεράνας, ὅλαν δὲ τὸν νοῦν ὑπὸ 
Θείας κατοχῆς συναρπασθεὶς οὕατρῳ καὶ ἐνευφραινόμε- 
vog µόνῳ θεῷ. 

40. Kai τὰ πρᾶς ἀνατολαϊς µέντοε τὸν παράδεισο 
εἶναι (Gen. 2, 8) δεῖγμα τοῦ Aeyévroc ἐστί. Σκοταϊῖο 
μὲν γὰρ xoi δυόµενον καὶ νυκτιφόρο» ἀφροσύνη, lop- 
πράτατον δὲ καὶ περιαυγέστατον καὶ ἀνατέλλον ὡς ἀλη: 
Φώς φρόνησις, καὶ καθ rep ἀνίσχων ἥλιος ὅλον τὸν οὔ- | 
ρανοῦ κύκλον φέχγους ἀναπληροῖ, τὸν αὐτὸν τρόπον at 
agergc axtiveg ἀναλάμψασαι τὸ διανοΐίας χωρίον olo 
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μεστὸ» αὐγῆς καθαρᾶς ἀπεργάζονται. Τὰ μὲν οὖν ay- 
θρώτεου κτήµατα φρουροὺς ἔχει καὶ φύλακας ἀγριωτά- 
τους «ὉἼρας sic τὴν τῶν ἐπιόντων καὶ κατατρεχόντων 
άμυνα», τὰ δὲ τοῦ θεοῦ κτήματα λογικὰς φύσεις * »ἔ98- 
10** 790 quei», and τὸν ἄνθρωπον à ἂν ἔπλασε», ὃ ο ἐπὶ 

λογωιῶν µόνων τῶν ἄρετῶν έστω. αἳ οὖν ἀσκήσεις Τ8 
xoi χρήσεις ἐξαίρετον γέρας παρὰ τὰς τῶν ἄλλων ψυχὰς 
τουτὲ σταρὰ τοῦ Φεοῦ ἔλαβον" διὸ καὶ ἐμφαντικώτατα εἷ- 
putos, ὅτι τὸν ἐν ἡμῖν πρὸς ἀλήθειαν ἄνθρωπο», [*] 
τουτέστι τὸν ραῦν, ἔθηκεν ἐν Ἱερωτάτοις καλοκἀγαθίας 
βλαστήµασι καὶ φυτοῖς' ἐπὶ δὲ τῶν διανοίας ἆ ᾽αμετόχων 
ἱκανὸν οὐδὲν à ἄρα τις ἐγοώργησεν ] ὧν τὸ παράπαν λαµ- 
βάνειν ov πόφυκ κατάληψιν. 

11. Ovx ἔατι δ᾽ οὖν ἀπορητέον, τί δήποτε eic μὲν 
τὴν πιβωτόν, ἣν & τῷ μογίστῳ κατακλυσµελ κατασαθυα- 
σθηναι συνέρη, πᾶσαι τῶν uolo αἳ ἰδέαι οἰράγονται, 
εἰς δὲ τὸν παράδεισον οὐδεμία. Ἡ μὲν γὰρ κιβωτὸς 
σέμβολον 4 d σώματος, ὅπερ ἐξ ἀνάγκης κεχώρηκο τὰς 
παθών καὶ κακιῶν ἀτιθάσσονς καὶ ἐξηγριωμένας κῆρας, 
ὃ δὲ παράδεισος ἀρετών' ἀρεταὶ δὲ οὐδὲν ἀνήμθρον ἢ 
συνόλως ἄλοχον παραδέχονται. Ἱαρατετηρημέως δ᾽ 
ov τὸν κατὰ τὴν εἶκόνα τυπωῦ όντα ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸν 
μπεθτελασμένον"" δἰραχθηναί φησιν sig τὸν παράδεισο». 
'O μὲν γὰρ κατὰ τὴν εἰκόνα Φ9οῦ χαραχθεὶς πνεύματι 
ουδὲν διαφέρει τοῦ T5» ἀθάκατον bury καρποφοροῦν- 
του» ὥς fuor φαίνεται, δένδρον᾽ ἄμφω γὰρ ἄφθαρτα 
καὶ μοέρας τῆς μεσαικάτης καὶ ἡγομονμωτάτης ἠξίωτας 
λέγεται γάρ, ὅτι ,TO ξύλον τῆς ζωῆς ἐατιν ἐν µέσῳ τοῦ 
παραδείσου (Gen. 2, 9). Ὅ δὲ τοῦ πολυμιγοῦς καὶ 
Υδωδθστέρου σώματος ἁπλάσεου xoi ἁπλῆς φύσεως ἀμέ- 

L2 
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τοχος — 3j 0 ἀσκητῆς ἐπίσταται τὸν οἶκον καὶ τὰς ov- 
λὰς τοῦ κυρίου οἰχεῖν μόνος, , Ioxef* γὰρ ,,ἄπλαστο- 
oixQy οἴκίαν- (Gen. 25, 11) δἐράγαται — πολυτρόπῳ 
τε καὶ ἐκ παντοίων συνηρηµένῃ xai πεπλασμένη διαθέσει 
χρώµενος. Τιθόναι ovy ἐν τῷ παραδείσῳ, τῷ παντὲ 
πόσμῳ, ῥιζωθόντα εἰκὸς ἦν τὸν µέσο» yov, ὄλκαῖς ; 7:90: 
τὰ dvayta κεχρηµένον δυνάµεσιν, ἐπὶ τὴν διάκρεσἰν τε 
αὐτῶν μετακλιδῆναι, ἵνα πρὸς αἴροσιν καὶ φυγἠν o δρμή - 
σας, οἱ μὲν τά ἄμείνω δεξιώσαιτο, ἀθανασίας xai ευ- 

αλείας ἀπόναιτο, si δὲ αὐ τὰ χείρω, φεκτὸν θάνατον 
θύρηται. 

Plantatur et in Dei hereditate constituitur Israel pie Deum 
colens, ubi exsulat Adamus, sensus terrenus (12 -15): 
ad quam eandem sententiam etiam docent et priscus qui- 
dam sapiens et Moses res terrestres esse despiciendas, so- 
lam sapientiam autem expetendam (16. 17). 

12. Τοιαῦτα μὲν δῇ δένδρα ὃ μόνος σοφὸς ἐν ψν- 
qoc λογικαῖς ἐῤῥίδου, Μωῦσῆς δέ, οἴκτιζόμενος τοὺς 

μετανάστας ἐκ τοῦ τῶν ἄρστῶν παραδείσου {εγονότας. 
καὶ τὸ αντεξούσιον τὸ O09 κράτος « αὐτοῦ καὶ τὰς ἔλεως 
καὶ ἡμέρους δυνάμεις εὔχεται, 0O8y 0 γἠΐνος νους 2óau 

πεφυγάδδυται, χεῖθι τοὺς ὁρατικοὺς ἐμφυτευθῆναι. -4έ- 
γει γάρ᾽ ,,Eigayayav καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος 
κληρηδοσίας σου, ἕδρασμα εἰς καθέδραν σου ̓κατειργάσω, 

κύριε, ἁγίασμα, κύριε, 0 ἠτοίμασαν αἱ χεῖρός cov. ΧΚυ- 

ριος ῥασιλεύων τῶν αἰώνων καὶ ἐπ αἰώνα καὶ ἔτι.“ 
(Exod.' 45, 17 5.) [*] Ουκοῦν σαφέστατα, δὲ xoi τις αλ- 
λος, ἔμαδεν, ὅτι τὰ σπέρματα καὶ τὰς ῥίζας ἁπάντων 
καθθὶς 0 Θεὸς αἴτιός ἐστι καὶ τοῦ τὸ µέγιστον ἀναβλα- 
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στησαι φυτόν, τόνδο τὸν κόσμο», ὃν καὶ νυν Fou ai- 
νέστεσφθαι δὲ αὐτοῦ τοῦ ληχΦέντος ᾷσματον, »ὅρος. αὐτὸν 
αληρονοµίας” eii, ἐπαιδή τοῦ παποιηκότος οἰκθιότατον 
τὸ y 5όµενον κτῆμα καὶ κλῆρος. Εὔχνται οὖν aes ἐν 
τούτῳ φυτευθῄναι, οὐχ ἵνα ἄλογου a ἀφηνιασταὶ yevà- 

pu&O-« τὰς φύσει, ἀλλ iva ἑπόμενοι τῇ τοῦ τελθιοτάτου 
διοεκήσει, τὴν κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡραύτως ἔχονσαν αὐ- 
τοῦ διέξοδον ἄπιομιμούμενοι σώφρονν καὶ ἀπταίστῳ Bo , 
χρώμεύθα. To Τὰρ ἀκολουδίᾳ φύσεως ἰσχῦσαι ζην εὐ- 
δαιµονίας τέλος εἶπον οἱ πρῶτοι. Kai μῆν τὰ ye αὖθις 
λεγόµθνα συνᾷδει τῷ προτθθόντε τῷ τὸν κόσμον εὐπρεπῃ 
καὶ ἔτοιμον αἰσθητὸν οἶκον εἶναι Θεοῦ τὸ κοτειργάσθαι 
καὶ µή ἀγένητον εἶναι, ὦ ὡς φήθησάν νὰ τὸ δὲ »ἁγία- 
eua oiov ἁγίων ἀπαύγασμα , μίμημα ἀρχετύπου, £nei 
τὰ αἰσθήσει καλὰ καὶ γοῇσει xod aixóyes τὸ δὲ 
»ἠτοιμάσθαι ὑπὸ χειρὼν Φεοῦ’, τῶν κοσμοποιῶν αὐτοῦ 
δυνάμεων. A ὅπως μηδεὶς ὑπολάβῃ τὸν ποιητὴν 
χφεῖον εἶναί τινος τῶν yeyovóva», τὸ ἀναγκαιότατον | έπι- 
φωνήσει᾽ ' μβασιλθύων τῶν αἰώνων καὶ ἔτέ αἰῶνα ποὺ ἔτι.“ 
Ῥασιλοὺς δὲ οὐδενὸς δεῖται, τὰ δὲ δὴ ὑπήκοα βασιλέως 
Θέμις πάντα. Τωὲς δὲ & ἔφασαν κλῆρον εἶναι καὶ λάγε- 
σθαι Θεοῦ τὸ ἀγαθόν, οὗ τὴν χρῆσιν καὶ ἀπόλανσιν 
εὔχεσθαι »»i Moo» προργενέσθτιι. » Εἰραγαγὼν P 
γάρ. qao», ἡμᾶς oio παῖδας o ἄρτι μανθάνειν à αρχοµένους 
διὰ τῶν σοφίας δογμάτων: xai ὃ Φοωφημάτων xai μῆ αστοι- 
χειώτους dacag ἐν ὑψηλῷ καὶ οὐρανίῳ λόγῳ »καταφύ- 
τουσο»΄' κχλῆρος 199. οὗτος ἑτοιμότατου 3 καὶ πε προχθιρό- 
τατος οἴκος, ἐπιτηδιότατον ἐνδιαέτη α, 0 μχατθιργάσω 
ey ἀγαθῶν γὰρ καὶ ἁγίων , 9 δέσποτα, ποιητής 
ὤν τυγχάνει, ὡς ἔμπαλιν κακών καὶ — γένεσι η 
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φθαρτη. Βασίλευο δὴ τὸν -ἄπειρον αἰῶνα ψυχῆς της 
ἱκέτιδος, μηδὲ o ἀκαρὲς iy αὐτὴν ἀνηγεμόνουτον΄ 7 790 
αδιάστατος παρὰ . σοὲ δουλθία τῆς µεγίστης ἀρχῆς, ουκ 
ἐλευθερίας µόνον ἄμδίνων. 

43. Πολλοῖς δὲ αν τάχα mov ζήτησιν παράσχοι, τένα 
ἔχει λόγον - τὸ ,8ic ὄρος κληρονοµίας gov κληροδοτεῖν 
μὲν Φεὖν ἀναγκαῖον , αληρονομεῖν δὲ ἴσως οὐκ οὔλογο», 
«πάντων αὐτοῦ κτημάτων ὄντων. -Ἀλλὰ μήποτο τούτο 
λέγεται ἐπὶ τῶν κατὰ τὸν ἐξαίρετον οἰκθιώσθως λόγον 
δεστεοδοµένων πρὸς αὐτοῦ, καθαἄπερ oi βασιλεῖς ατεαν- 
των ' μὲν ἄρχουσι τῶν ὑπηκόων » διαφθρόντως δὲ τῶν οἳ- 
κετῶν, οἷς πρὸς [*] vi τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν xai την 
ἄλλην δίαιίαν v υπηρόταις εἰώθασι χρῆσθαι. Οἱ δὲ αν- 
τοὶ καὶ τῶν κατὰ τὴν χώραν απάντων ὄντες κτημάτων 
δεσπόται, xoi ὅσων ἐπικρατεῖν οἱ ἰδιῶται δοκούσι, μόνα 
ταῦτα ἔχειν Ῥομίξονται, à ἅπερ ἐπιρόποις καὶ ἐπιμεληταῖς 
ἐγχειρίσαιεν» GQ ὧν καὶ τὰς ἐτησίους προθόδους ἐκλέ- 
7ουσι»᾿ εἰς α x πολλάκις ἀνέσεως καὶ θυθυμίας ἕνεκα προς- 
έρχονται, TO βαρύτατῳ» τών ἐν πολιτείᾳ καὶ βασιλείᾳ 
φροντίδων ἄχθος ἀποτιθέμενοι. Kai καλεῖται i μέντοι 
ταῦτα τα κτήµατα αὐτοῖς βασιλικά. Καὶ μην ἄργυρός 
τε καὶ χρυσός, xai ὅσα ἄλλα κθιμήλια παρὰ τοῖς ἀρχομέ- 
voc Φησαυροφυλαβεῖται » τῶν ἡγουμένων μᾶλλον T τῶν 
ἐχόντῳν ἐστίν' αλ) ὅμως ἴδιοι τῶν ̓ῥασιλέων Φησανροὶ 
λέγονται, ἐν οἷς oi ταχθέντες τῶν φόρων ἐκλογισταὶ à απιὸ 
της χώρας προεόδους κατατέθενται. Μηδὲν ουν δαν- 
µάσῃς, εἰ καὶ τοῦ πανηγεµόνος Φεοῦ τὸ ἐφ 'ἅπασι xga- 

τος εἰληχότος ἐξαίρετος κληρος εἶναι λαγέται ψυχών σο- 
qa» 0 θίασος, ὣς ὀξυωπέστατα 0 ὁρῶ», ἄμόμπτῳ xai 
ἀκραιφνθῖ κεχρηµένος τῷ διανοίας ὄμματι, μύσαντι 
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μὲν οὐδέποτε, ash δὲ ἀναπεπταμένω xol οὐθυτενώς 
βλέποντι. 

44. Kei διὰ τοῦτο μέντοι καὶ ἐν ᾠδῇ τῇ μείζονι λέ- 
fetus » ̓Επερώτησον τὸν πατέρα σοῦ, καὶ ἀναγγολεῖ 
got; τους πφοσβυτέρους σοῦ, καὶ ἐροῦσέ σοι. Ὅτο διθ- 
μέρισεν ὃ ὕψιστος ἔθνη, ὡς διάσπειρον υἷοὺς Ἀδόμ, E ἕστη- 
σεν ὅρια ἐθνών κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων Φεοῦ, xal ἐγέ- 
»sto μερὶς κυρίου λαὸς αὐτοῦ Ἰσραήλ. d (Deut. 32, 1 s.) 
"Iüoo γὰρ xa μερίδα καὶ κλῆρον εἴρηκε Φεοῦ τὸν 
ὁρατιεκὸν avtov καὶ γνήσιον θεραπουτήν τρόπο», τοὺς δὲ 
γῆς σταῖδας, οὓς An ὠνόμασεν υἱούς, ἐσπάρθαι xal 
ἀνασκοδασθῆναι, xoi [μὴ] ἐπισυναχ δῆναι στᾶφός τε ἐγ- 
γενέσθαι, ἡγομόνι χρήσασθαι ὀρθῷ Are μη δυναμέ- 
νους. Τῷ γὰρ ὄντι ἁρμονέας μὲν καὶ ἑνώσεως αἴτιον 
αρετή, διαλύσεως δὲ καὶ διαρτήσεως 7 η ὀναντία διάθεσιο. 
4étyua μέντοι τῶν εἱρημένων ἐστὶ τὸ 7όμενον ἀνὰ πᾶν 
ἔτος ἡμέρᾳ τῇ λθγομόῃ τοῦ ἑλασμοῦ : roͤrs γὰρ διθίρη- 
ται »δύο τράγους διακληροῦν, τὸν μὲν τῷ πυρέῳν τὸν δὲ 
τῷ ἀπεοπεομπιαίῳ"" (Lev. 16, 1) [*] derro⸗ λόγον, ὃ ον μὲν 
δοῷ, c ὃν δὲ γινέσει. Ὁ ἀποσαμνύνων οὖν τὸ αἴτιον, τι- 
μὴν αὐτῷ προςκληρώσεται, ὃ δὲ γενέσει, φυγαδευθήσε- 
ται, τῶν μὸν ἑορωτάτων ἐλαννόμονος χωρίω», sic δὲ alata 
καὶ βέβηλα καὶ βάραθρα ἐμπέπτων. 

45. Τοσαύτῃ μόντοι τῇ Φοοφιλοῦς πθριουσίᾳ χρῆται 
Mono, dire αντῷ τούτῳ μάλιστα πετιστουκῶς 9ερ- 
μοτέροις xoi μοίζοσιν ἢ $ κατὰ τὰς ἑτέρων ἡμῶν ἀνοᾶς 
λόγοις 18 καὶ δόγµασιν εἴωθο χρήσθαι. Ov γὰρ µόνον 
ἀξιοῖ κληρονομαῖν Oeo», αλλὰ καὶ αὐτόν A παραδοξότα- 

τον, κλῆρον ἑτέρων εἶναι" φυλῆν γὰρ ὅλην πρόεφυγα καὶ 
ἑκέτιν avtov λῆξιν μὲν της χώρας, καθάπερ τὰς ἄλλας 
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ἔνδεκα, οὐκ loce γθέµασθαι, γέρας δὲ ἐξαίρετον λαβεῖν 

Ἱερωσύνην, οὐκ ἐπίγειον, ἀλλ ὀλύμπιον κτῆμα. οὐ 
7ὰρ grau gei „t qvi Aevi μερὶς οὔτο xÀAnpoc ἐν 
υἱοῖς Ισραήλ, ὅτι κύριος αὐτὸς αλήρος αὐτῶν. (Ώευί. 
10, 9.) Koi ἐκ προεώπου μέντοι τοῦ Φεοῦ aderat. διὰ 
τῶν χρησμῶν τὸν τρόπον τοῦτον' »Eyà μερίς σον xà 
xÀnpoOocía.** (Num. 180 39.) Tao 7ὰρ orn ὅ τελεέως 
xexo αρμένος yov καὶ πάντα τὰ γονέσοως ἀπογινώσκων 
ἓν μόνον olds καὶ γνωρίζει τὸ ἀγόννητον ,Q προςελήλν- 

θε, V vp ov καὶ προφίληπεται. Tí i yàg ἔξοστιν οεστοξν᾿ 
Atros pot uóvoc ἐστὶν ὃ Θεός, 7 τῷ μηδὲν TOV uer 
αὐτὸν ἀσπαζομένῳ; »,4υτὸς δέ ἐστιν ὃ “θυέτης τρό- 
πος᾽ ὁρμηνούσται γὰρ Ραὐτός μου διὰ τὸ ἄλλα ἄλλοις 
τετιμῆσθαι, µόνῳ δὲ αὐτῷ τὸ ἀνωτατω -- πάντων αρι- 
στον αἴτιον. 

16. Ἔϊδη τινὰ τῶν παλαιών φασι καθάπρ ἐκτερε- 
πεστάτης γυναικὸς τῷ σοφίας ἐπιμανέντα κάλλει, πολη- 
τελεστάτης πομπῆς θοασάμενον παρασκονὴν ἄφθονον, 
ἀπιδόντα πρός τινας τῶν συνηθών εἰπεῖν. »1δετι, o 
ἑταῖροι, ὅσων χρδίαν ovx ἔχω, καέοι ys ἔξω τών 
ἀναγκαίων οὐδὲν ἁπλῶς περιβοβλημένον, ὡς μηδὲ σπο- 
φυσηθέντα πλούτου µογόθει, c 0 μυρίοις συνέβη, δόξαι τῷ 

λόγῳ καταλαζονεύεσθαι τοῦ Θεου. Ὃ »ομοῦ ότης διδι- 

δάσκθι φρονεῖν δεῖν τους μηδὲν χρημάτων, ἐν Υενέσθι πο- 
ρέξοντας, ἀπογινώσκοντας δὲ c ὅσα }εννητὰ δια τὴν πρὸς 

τὸν ἀγόννητον οἴκβιότητα, Ov µόνον πλοῦτον xoi εὐδαι- 
µονίας ὅρον τελειοτάτης ἐνόμισαν. ἸΜηκέτι νῦν οἳ τὰς 
βασιλεἰάς καὶ ἠγαμονίας ἀναψάμενοι µογαλαυχοίτωσαν, 
οὗ "D ὅτι μίαν πόλιν ἢ η χώραν ἢ ὄθνος ἓν ὑπηγάγοντο, 
oi 0s, ὅτι πάντα μὲν γῆς κλήµατα μέχρι τῶν περάτω» αν- 
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τῆς, σεώντα δὲ ἑλληνικά καὶ βαρβαρικὰ ἔθνη, πάντας δὲ 
ποταμοὺς καὶ τὰ ἄπειρα πλήδει καὶ μογέθει πολάγη 
προςακτήσαντο᾽ καὶ γὰρ & μετὰ τούτων τῆς µεταρσίου 
φύσεως, ὃ μηδὲ εἰπεῖν οὐαγέο, ἣν μόνην ἐκ πάντων ἀδου- 

λωτον καὶ ἐλεύθερον à 0 ποιητῆς εἱργάσατο, ἐπεκράτησαν, 
ἰδιώται νομισθεῖον a ἄν κατὰ σύγκρισιν [*] μεγάλων fa- 
σιλέων, οἳ τὸν Φεὸν ̓ αλῆρον ἔλαχον. Ὅσῳ à ὃ ατησά- 
µενος τὸ κτῆµα τοῦ κτήµατος ἄμεδων καὶ τὸ πεποιηκὸς 
τοῦ γεγονότος, τοσούτῳ βασιλικώτεροι ἐκεῖνοι. 

41. Tovc μὲν οὖν πάντα τοῦ σπουδαίου φάσκοντας 
εἶναι σεαραδοξολογεῖν ᾠήθησάν τινες, ἀφορώντες εἰς τὴν 
ἐκτὸς Ἐνδειάν Τ8 καὶ ποριουσίαν, xol µηδένα τῶν ἄχρη- 
μάτων qj ἀκτημόνων πλ ούσιον νομίζοντας. Μωυσῆς δὲ 
οὕτω περέῤλαπτον xai πθριμάχητο» ἡγεῖται σοφία», ὥστε 
ου μόνον τὸν «σύμπιστα χόσμον ἄξιόχρθων κλῆρον αὖ- 
τῆς, ἀλλά xoi τὸν τῶν ὅλων η ἠγομόνα νοµίζιν. Τὰ δὲ 

δόγματα οὐκ ἐπαμφοτεριζόντων TOUT ἐστίν, ἀλλὰ Qv 
βεβαίέᾳ πίστει κατεσχηµένων ̓  ἐπὶ καὶ » εἰσέ τινθς τῶν 
ἐπιμορφαξόντων οὐσέβειαν, οἳ τὸ πρόχειρο» τοῦ λόγου 
παρασυκοφαντοῦσι, φάσκοντες ovo ὅσιον ovr ἀσφαλὲς 

λέγειν ἀνθρώπου θΘεὸν κλῆρον. Ον γὰρ 0710 yruaiov 
τοῦ πάθους, αλλ ὑποβολιμαίου καὶ νόθου πρὸς τὴν 
θοωρίαν τῶν πραγμάτων ; εὔποιμ ἂν αὐτοῖς, ἤκετθ' ἐν 
ἴσῳ γὰρ ᾠφήθητε τὰ ἀμπέλων T ἑλαιῶν ἢ 4j τῶν ὁμοιοτρό- 
πων κτήματα ἐχόντων, καὶ σοφῶν τὸν Üsó» κλῆρον Λέ- 
Ίεσθας, xol ovx ἐνενοήσατε, ὅτι καὶ ζωγράφοις ζωγρα- 
φία καὶ συνόλως τέχνη τῷ τοχνίτῃ λέγσται κλήρος, οὐχ ὡς 
/ήΐνον κτήμα, ἀλλ ὣς ὀλύμπιον ἀγώνισμα. 4εσπόζε- 
ται 199 τῶν τοιούτων οὔδόν, ἆλλ expelal τοὺς ἔχοντας' 
ders καὶ τὸ Oy» κλῆφον μὴ Gc κτῆµα τούτοις ἐμφθρὲς 
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ἀκούετε τοῖς λεχθεῖσιν, ὦ συκοφάνται, ἀλλ Gc cqeh- 
µώτατον καὶ µέγιστον τοῖς θεραπθύειν ἀξιοῦσιν ἀγαθῶν 
αἴτιον. 

, Plantasse'* etiam Abrahamus dicitur ,,agrum ad puteus 
turamenti et invocasse nomen Dei'*, quo tria significax- 
tur: arbor, locus et fruclus. Arbor est sententia, Deus 
rerum omnium initium et finem esse; locus, nihil in rebu 
creatis inveniri perfectum, excepta gratia divina; fre 
ctus, Dei benefictentiam.esse perpetuam. (18 - 21.) 

18. αΕἰρηκότος οὖν περὶ τοῦ πρώτου φυτουργοῦ xi 
φυτοῦ τὰ ἁρμόδοντα, µέτιμεν Enc ἐπὶ τὰς τῶν —8 
τὼν ἅμα καὶ μιµηµάτων ἐπιμελείας. Εὐθέως τοένυ ὁ 
σοφὸς «4βραὰμ Λέγεται »φυτεῦσαι ἄρουραν ἐπὶ τῷ qi 
τι τοῦ ὄρκου, καὶ ἐπικαλέσαι τὸ ὄνομα κυρίου Φ9οῦ αἰω- 
νέου”. (Gen. 21, 33): καὶ OU δεδήλωται τῶν φυτών ἡ ἰδύ- 
της, ἀλλ αὐτὸ μόνον τοῦ χωρίου : τὸ μεγοῦος. Φασὶ 8 
oic ἔφος ἐρευνᾶν τὰ τοιαῦτα, πάντα Θεοῦ ὅσα ἐν am. 
μασιν qoi Bao os διαφορόντως ] xoi τὸ δένδρο», «καὶ τὸ 
χωρίο», 1 καὶ τὸν τοῦ δένδρου καρπόν' τὸ μὲν οὖν δέ 
αυτήν εἶναι τήν ἄρουραν 0 ἀλλ οὐχ. ὁμοίαν τοῖς Bari 
νουσιν ἀπὸ γῆς, ἀλλὰ κατα τὴν τοῦ Φεοφιλοῦς ibus 

σαν διάνοια», — τὸ δὲ χωρίον τὸ φρέαρ τοῦ ὄρκου, "y 
δὲ καρπὸν τὴν τοῦ μορίου ὀνόματος µοτάληψιν aig θε 
αἰώνιον. Τὸν δὲ περὶ ἑκάστου τῶν πφοτεθέντων | Εἰχότα 
λόγον ἀναγκαῖον προραποδοῦναι: 1 μὲν τοίνυν . ἄροηο | 
μήκους πηχῶν [*] οὖσα ἑκατὸν χα) πλάτους τῶν Wn. 
κατὰ τὴν τοῦ τετραγώνου φύσιν πολυπλασιασθ όντων, B 
μυρίων ἀριθμὸν ἐπιτόδων συντίθεται πηχὠν. Eon ü 
ὄρος ovrog τῶν ἀπὸ μονάδος — 0 μέ 
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στος xai τελθιότατος, ὥστε ἀρχῆν μὲν ἀριθ μῶν εἶναι uo- 
αδα, τέλος δὲ ἐν τοῖς κατὰ SU πρώτη» σύνθοσιν μυ- 
ριάδα.  llag ὃ καὶ τιες ovx ἄπο σκοποῦ βαλβῖδι μὲν 
µονάδα, λαμπττῆρι δὲ εἴκασαν μυριάδα , τοὺς δὲ μοῦο- 
θίους τεάντας ἄριθ μοὺς τοῖς δρόµον ἀγωνιζομένοις ἂρ- 
χόµενοι γὰρ ὥσπερ ἀπὸ Boa δος φέρεσθαι μονάδος, 
πεαρὰ μυριάδα τὸ τέλος ἵστανται. Μετιόντος οὖν ἀπὸ 
τούτων τινὲς ὥρανδὶ συμβόλων E ἔφασαν τὸν Deo» αρχήν 
xai πέρας εἶναι τῶν ἁπεάντων --- δόγµα κατασκδυαστι- 
ον εὐσεβείας. Τοῦτο τὸ δόγμα φυτευδὲν £ ἐν ψυχή καλ- 
λιστον καὶ τροφιμώτατον καρπὀν, ὁσιότητα, τέχτει. Τό- 
σεος ἐστὸν οἴκθιότατος τῷ φυτῷ τὸ φρέαρ, 0 κέχληται ὃρ- 
xos, ἐν ᾧ κατέχει λόγος μὴ ἀνευροθῆναι ὕδωρ ' εαρα-- 
γενόμενοι γαρ" φησιν 50i παῖδες Ισαὰκ ἀπήγγειλαν . αν- 
τῷ περὲ τοῦ φρέατος οὗ ὥρυξαν, καὶ εἶπον' Οὐχ εὕρο- 
μον ὕδωρ, xai ἐκάλεσεν αὐτὸ ὄρκος. * (Gen. 26, 32.) 
Tovro δὲ ην ἔχει δύναμιν Θεασώμεθα. 

19. Oi τὴν τῶν Orta» φύσιν διερουνῶντες κα) τὰς 
περὶ ἑκάστων ζητήσεις μη ὁλιγώρως ποιούμενοι, παρα- 
πλήσια ποιοῦσε τοῖς τὰ | φρέατα ὀφύττουσι΄ καὶ γὰρ ἐκεῖ- 
vos τὰς ἐν α ἀφαναῖ πηγὰς ἀναξητοῦσι , καὶ κοινὸς μὲν nó- 

δος ἅπασίν ἐστι, ποτὸν avevoli» ἀλλὰ τοῖς μὲν δὲ) οὗ 
σώμα, τοῖς δὲ à οὗ ψυχή πόφυκα αρἐφεσύλαι. Ὥσπερ 
οὖν ἔνιοι τῶν ἀνατομνόντων. τὰ φρέατα τὸ ἔπτούμενον 
ύδωρ πολλάκις οὐχ εὗρο», οὕτως οἳ προσωτέρω χωροῦν- 
τες τῶν ἐπιστημῶν xai ἐπὶ πλέον ἐμβατεύοντος αὐταῖς 

ἀδυνατοῦσι τοῦ τέλους ἐπιψαῦσαι. Τοὺς γοῦν πολυμα- 
odis φασιν ἁμαθίαν δεινην ἑαυτῶν κατηγορεῖν, μόνο» 
γὰρ ὅσον τοῦ ἀληθοὺς ὑστερίδουσιν ᾖσθοντο. Καὶ 
τινα τῶν παλαιών λόγος ἔχει Φαυμαζόμενον ἐπὶ σοφίᾳ 
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οδἰχότως“- φάναι ,,Θαυμάζεσθαι, µόνον γὰρ εἰδέναι, οτι 
οὐδὲν ole. « "Elov δὲ εἰ θέλεις ἣν ἂν διανοηθῇς μι- 
κρὰν ἢ μείζονα τόχνην, καὶ τὸν κατὰ ταύτην y svóusvor 
ἀριστόν T8 καὶ δοβιμώτατον , εἶτα -κατανόησον » 8b τὰ 
ἐπαγγέλματα τῆς τόχνης dotes τοῖς & Spy ois TOU vervérot 
σκοπῶν γὰρ οὐρήσεις ταῦτα ἐχείνων οὐ βραχέσι», allo 
μεγάλοις διαστήµασιν ἀποδόοντα, σχεδὸν ἀδυνάτου ac. 
Φοστῶτος πρὸς ἠντωοῦν τελδιωθηγαι τέχνη», πηγης τρό- 
πον del κινουµένην καὶ Φεωρημάτων παντοίέων ico: 
ἀνομβροῦσαν. 4ιὰ tovÓ' ὄρκος ὠνομάσδη προοφν- | 
έστατα τὸ πίστεως βοβαιότατον. σύμβολοχ, µαρτνρίω 
Φεοῦ [*] περιοχούσηο: ὡς γὰρ ὃ ὀμνὺς τῶν ἄμφιςβητον- 
μένων xadsi Θεὸν μάρτυρα, ἐπ οὐδενὶ οὕτως datiy evog- | 
κῆσαι, ὡς ἐπὶ τῷ μηδεμιᾶς ἐπιστήμης οὐρίσκεσθαι παρα 
τῷ τοχνίτῃ τέλος. Ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τὰς ἄλλα; 
ὅσαι περὶ ἡμᾶς δυνάμεις ὀλίγου δεῖν κεχώρηκεν' ὥσπερ 
γὰρ ἐν τῷ ley φρέατι ὕδωρ φασὲ μη εὑρεθῆνα, 
οὕτως οὐδὲ ἓν ὀφθαλμοῖς τὸ ὁρατόν, οὐδ ἐν cei τὸ 
ἀκούειν, οὐδ ἐν μυκτῆρσι τὸ ὀσφραύεσθαι, οὐδὲ συνό- 
λως ἐν αἰσθήσεως ὀργάνοις τὸ αἰσθάνεσθαι, κατὰ τὸ 
παραπλήσιον δὲ οὐδ ἐν νῷ τὸ καταλαμβώει. Ilo 
730 ἂν παρορᾶν d παρακούειν 7 παρανοδῖν awyiBouer, 
εἴπερ ἐν τούτοῖς Jas in ἦσαν αἱ ἀντιλήψεις ἑκάστον, αλ- 
λὰ µὴ ἐπ αυτῶν δεοῦ σπαίροντορ τὸ βέβαιον ἐπεφν- 
κεσαν; 

20. Ἱκανῶς οὖν καὶ epi TOU ὕ χωρίου διειλογµένοι, à 
ᾧ τὸ δένδρο» ἀνθεἴ, xoi περὶ τοῦ παρποῦ τθλευταῖον 
ἐξεργασώμεθα. Tic οὖν 0 καρπὸς αὐτοῦ , αὐτὸς ὕφη- 
γήσεται' μἐπεκάλεσθ- γὰρ »,ὄνομα αύριος ὃ Os0c αἰώ- 
γιος. (Gen. 214, 33.) 4i τοένυν λεχθεῖσαι προορήσεις 
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τας περὲ 7 τὸ OY ἐμφαίνουσι δυνάμεις ,5 μὲν r9 κύριος 
xod ην egre, 5 δὲ Φεύς καθ ty εὐοργοτεῖ. ον χάρυ 
xoi τῇ κατὰ τὸν ἱερώτατον Μωὺσην ποσμοποῦᾳ πάσῃ 
τὸ τοῦ «Θεοῦ ὄνομα ἀναλαμβάνεται: 7, ρμοττο 790 τὴν 
δύναμιν, καθ ἣν ó ποιῶν εἰς γένοσυ ἄγων ἐτέὃετο xai 
δεκοσρεῖτο, διὰ ταύτης καὶ κατακληθῆναι. Καθ 0 μὲν 
οὖν ἄρχων ἐστίν, auo δύναται, καὶ εὖ καὶ κακώς ποι- 
&y, συμμεταβαλλόμενος πρὸς τὴν τοῦ δράσαντος από- 

docu: καθ ὃ δὲ ενεργέτης, Φάτερον μόνον βούλδται, τὸ 
εὐοργοτεῖν. ἹΜέγιστον à ἂν Vere 7άνοιτο ἀγαθόν, un- 
χέτι ἐνδοιαζαιν περὶ τῆς πρὸς ἑκάτερα τοῦ βασιλέως 
ἰσχύος, ἀλλ ἀνενδοιάστως τὸν μὲν ἔνοκα τοῦ κράτους 

τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ φόβον à ἐπιχρεμάμενον καταλύθιν, τὴν δὲ 
ἐ τοῦ προαιρετικῶς θἶναι φιλόδωρον ἀγαθῶν κτήσδως 
xoi χρήσεως ἐλπίδα βεβαιοτατην ζωπυρεῖν. Τὸ on —R 
αἰώνιοί: ἴσον ἐστὶ τῷ' ὁ ) χαριῥόµονος οὐ ποτὲ μὲν i ποτὲ 
δὲ ov, ἀεὶ δὲ xol συνεχῶς, O ἁδιαστάτως εὐθργετῶν, ὃ 
"p τῶν δωρεῶν ἐπάλληλον φορὰν ἀπαύστως συνείρω», o 0 
τὰς χάριτας ἐχομένας ἀλλήλων ἀνακυκλῶν, καὶ δυνά- 
µεσιν ὄνωτικαῖς καθαρμοξόµενος» 0 μηδένα καιρὸν τοῦ 
πομῖν ev παραλδίπων, ὃ κύριος ὤν, ὡς καὶ βλαπτειν δύ- 
γασθαι. 

21. Tovro καὶ ὃ ἀσκητῆς Joxóp ᾖ ᾖτήσατο àni τέλει 
τῶν ἱεροτερεπεστάτων εὐχῶν. Eins γάρ mov Κα) ἔσται 
πψριος dpol eig 050» (Gen. 28, 21), i ἴσον τῷ' οὐκέτι 

μοι τὸ δεσποτικὀν ἐπιδείξεται τῆς αὐτοκράτορος [3] ἀρ- 
την ἀλλὰ τὸ εὐεργθτικὸν τῆς tiec περὶ πάντα καὶ σωτη- 
biov δυνάμεως, τὸν μὲν οἷα ἐπὶ δεσπότη φόβον a ἀναιρῶν, 
τὴν δὲ ὥς ἐπὶ εὐοργέτῃ φιλίαν καὶ εὔνοιαν τῇ ψυχῇ παρ- 
έχων. Τίς ἂν τοῦῦ' ὑπολάβοι Ψυχή, ὅτι o Δεσπότης 
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καὶ ἠγεμὼ» τῶν ὅλων οὐδὲν τῆς ἑαντοῦ φύσεως µεταβα]- 
λων, µένων δὲ ἐν ὁμοίῳ, ὄγαθός ἐστι συνεχώς καὶ quio- 
δωρος ἀνολλιπῶς, ὅθεν ὄντως ἀγαθὼν oq όνων xai at- 
νάων αἴτιος τελθιότατος τοῖς εὐδαιμονοῦσι; ἨΒασιλεῖ δὲ 
πεπιστθυκέναι, μὴ τῷ µεγέθει τῆς ἀρχῆς ἐπαιρομέῳ 
πρὸς βλάβας τῶν ὑπηκόω», ἀλλὰ φιλανθρωπίᾳ τὸ ἄνεν- 
δεὲς ἑκάστῳ ἐπανορθοῦσδαι προαιρουμένῳ , μέγιστο 
ἐατι πρὸς εὐθυμίαν καὶ ἀσφάλειαν ἔρκος. 

Plantae pomiferae impuritas auferenda/* — virtutis ἵπιρε- 
dimenta sunt removenda. 

22. 4 τοίνυν ὑποσχόμεθα, ἤδη σχεδὸν DAT 
τὸ φυτὸν μὲν τὸ ἀρχήν τινα κάλλιστον λαμβάνεσθαι ") 
τῶν ἁπάντων εἶναι Θεόν, χωρίον δὲ τὸ ἀκόλουθον, τὸ ὁ 
μηδενὲ τῶν ἐν 7ενέσει τἔλειον εὑρίσκεσθαι, ἐπὶ αὐτῶν δὲ 
ἔσθ' ὅτε χάρισι τοῦ αἴτίου προφαδεσθαιν χαρπὸς δὲ το 
τὰς τοῦ 509 διαιωνίζειν χάριτας καὶ ὀμβρούσας απαὶ- 

στως µηδέποτε λήγδιν. Οὕτω μὲν δῇ καὶ 0 σοφὸς ἑτό- 
µενος τῇ τοῦ πρώτου καὶ μεγίστου φυτουργοῦ τέχνη τῇ 
γεωργικήν ἐπιδείκνυται. Βούλεται δὲ ὃ Ἱερὸς λόγος καὶ 
τοῖς µήπω τελειωθεῖσιν ἡμῖν, ἔτι δὲ ἐν µέσοις ἀριθμοῖ 
τῶν λεγομένων καθηκόντων ἐξεταξομένοις, διαπονηθηναι 
τὰ γεωργικά. Φησὶ γαρ », Όταν εἰρέλθητο eic τὴν ΥΠ ̓ 
ἡν κύριος ὃ «Φεὸς δΐδωσιν ἡμῖν, καὶ καταφυτεύσητε πω 
ξύλο» βρώσεως, πθρικαθαριεῖτε T ἀκαθαρσίαν | αὐτοῦ, 
τὸν καρπὀν GVTOU- τρία ἔ ἔτη ἔσται | ἀκάθαρτος, οὐ Re. 
Φήσεται' τῷ δὲ Fre, τῷ τετάρτῳ ἔσται πᾶς καρπὸς αἲ- 

Min g. verba ita restituit: τὸ ἀρχήν τε καὶ τέλος $nokaufén- | 
αι κτλ. 
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0v Gy Los, αἰνετὸς τῷ xul τῷ δὲ ἔτει τῷ nium φά- 
εσθε τὸν καρπὸν περόρθεµα ὁ υμῖν τὰ γεννήµατα αὐτοῦ. 
εγώ siu κύριος ó θεὸς ὑμών.« (Lev. 19, 23 a. ) οὐκ- 
v» τῶν ξύλων τὰ ἐδώδιμα, πρὶν εἰς τὴν ὑπὸ Φεοῦ δο- 
θεῖσα» χώραν µδταναστῆναι, φυτεύειν αδύνατον: », Όταν 
rag θἱςέλθητε πρὸς τὴν γῆν καὶ φυτεύσητε πᾶν δύλον 
ἤρώσεμον" φησέ. Nors ὄξω διατρίβοντες ovx ἂν δυναί- 
μεθ α τὰ τοιαῦτα τῶν δένδρων Τ9ωργεῖν' xoi µήποτ εἰ- 
κότως. Ἔως μὲν γὰρ sic τὴν σοφίας 000» ov ngocelsj- 
lvÓey ὃ νοῦς, t8tQo.uuévOS δὲ πόῤῥω πλανᾶται , τῶν τῆς 
ἀγρίας ὕλης ἐπιμελεῖται φυτῶν, ἅπερ του ὄγονα ὄντα 
ἑστείρωται ἢ 7 γοννῶντα ἐδωδίμων ἐστὶν ἄφορα. Ὅταν δὲ 
εἰς τήν φρονήσεως. ἐμβᾶς 4 ὁδὸν συνθισέρχηται [*] τοῖς δό- 
γµασι καὶ συνερέχειν πᾶσιν ἄρξηται, τὴν ἤμερον καὶ 
χαρπῶν ἡμέρων οἰστικὴν ὀἀνεὶ τῆς ἀγρίας ἐχείνης 7εωρ- 
* ἀπεάθειαν ἀντὶ παθών, καὶ αντὶ ἀγνοίας ἐπιστήμη», 

καὶ αντὶ χακῶν τὰ ἄγαθά. "Ensl οὖν ἀρετῆς ὃ sicayó- 
μονος μακρὰν TOV. τέλους ἀφέστημε», εἰκότως φυτεύσαντι 
αυτῷ προστέτακται περιδλαῖν τὴν ἄκαθαρσέαν τοῦ φν- 
τευθέντοο. Τί δὲ τοῦτ ἐστὶν ἐπισχεψώμεθα. 

Recta depositi restitutio. 

23. Τὰ µέσα τῶν καθηκόντων ἡμέρων φυτῶν τὸν 
αυτὸν ἔχειν µοι δοκεῖ λόγον ἑκάτθρα γὰρ ὠφθλιμωτά- 
τους φέρ8ι καρπούς, τὰ μὲν σώμασι, τὰ δὲ ψυχαῖς. Π1ολ- 

λα δὲ ἐν τοῖς μέσοις συναναβλαστάνοντα xai ; Ἐπιφυόμενα 
τῶν βλαβερῶ», ἀναγκαίως ἃ αν Ἰτέμνοιτοῦ τοῦ μὴ ῥημιοῦ- 
σθαι τὰ ἀμείω χαρι. Ἡ ovx ἂν εἴποιμεν φυτὸν ἡμε- 
Qov Ψυχῆς παρακαταθήκης ἀπόδοσι; «Ἠλλὰ τοῦτό ye 
τὸ φυτὸν καθάρσεως δεῖται καὶ περιττοτέρας ἐπιμελείας. 
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Τίς οὖν 1j κάθαρσις; Noe. Παρὰ »ἤφοντος λαβωι 
παρακαταθήκη», μήτε us uoti nud ἀσώτφ μήτε usus 
»óti ἀποδῷς' ὁ γὰρ λαβὼν ὄνησιν ἐκ τοῦ κοµίσασθαι 
οὐχ tbe καιρὸν ὠφεληθῆναι. Μηδὲ χρεώσταις xj δον- 
λοις ἀποδῷς j δανειστὼν καὶ ἁδσποτῶν ἐφεδρενόντων' 
προδοσἰα γὰρ τοῦτ ἐστύν, ovx ἀπόδοσι. Μηδὲ την à 
oMyoi; πίστιν φύλαττε θήρα τῆς ἐν πλείοσι πέστεω». 
4ελέατα γ8 οἳ μὲν ἀλιρυόμενοι μικρα καθιέντος ἐπὶ τῷ 
τοὺς μείζους ἀγκιστρεύεσθαι : TOv ἰχθύων οὐ σφόδρα α ἂν 
ὑπαίτιοι, τῆς κατ ἀγορὰν οὐδεηρέας προνοδῖσθαι φά- 
gxoyrec, xai ὡς ἂν ἄφθονον ἀνθρώποιρ τήν καθ &o- 
στην ἡμέραν ποιήσωνται δίαιτα». «4έλεαρ δὲ  μηδοὺς ols- 
γοχρηµάτου παρακαταθήκης ἀπόδοσω ἐπ ἄγρᾳ MES 
»o6 προφερέτω, χορσὲ μὲν τὰ ἑνὸς καὶ ὀλέγα προτείνω» . 
διανοίᾳ δὲ τὰ πάντων καὶ ἀμύθητα »οσφιξόµενος. δω 
οὖν ὥς δένδρου τῆς παρακαταθήκης περιέλῃς τὰ axa- 
Φαρτα, τὰς asró τῶν ἐφεδρευόντων βλάβας, τὰς ἀκαιρία», 
τὰς ἐνέδρας, τὰ ὁμοιότροπα πάντα, ἡμερώσεις τὸ μέλλον 
αγριαύεσθαι. 

Amicitiae stolones resecandt. 

E ⁊ bd f νά lad 1 1 | 

24. Kai ἐν τῷ φιλίας μέντοι φυτῷ ταντη δή ta πα- 
ῥαβλαστάνοντα τεμεῖν καὶ ἀποκόψαι φυλακῆς ἔνθχα τοῦ 
βελτίονος ἀναγκαῖον. Τὰ δὲ παραβλαστήνοντα τα 
ἐστιν ἑταιρῶν προς ἐραστὰς γοητεῖαι, πρὸς τοὺς κολα- 
κθυοµένους οἰκοσίτων ἀπάται. Τὰς γὰρ μισθαρνούσα; 
ἐπὶ τῇ ὥρᾳ τοῦ σώματος ᾖδεῖν ἐστι περιεχομένας τῶν 
ἐραστῶν ὡς δὴ σφόδρα φιλούσας" φιλούσι. δὲ ovx ἐκεί- 
νους, ἀλλ ἑαυτάς, καὶ τοῖς xe ἑκάσεην ἡμέραν ἠήμμα- 
σι ἐπιωκοχήνασι. Tovg; τε κόλακας ἄλεκτον μὲν icto | 
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r8 µέσος πρὸς τοὺς [*] Φεραπευομένους φυλάστοντας, 
ψοφαγέαν δὲ καὶ λαιμαργίαν ἄγαπώντας 99 ὧν àva- 
εθονται τοὺς χορηγοὺς τῶν ἀμέτρων ἐπιθυμιῶν πθ- 
έτει». Τὸ δὲ τῆς ἀκιβδηλούτου φιλίας δένδρο», ἀπο- 
εισάµιθνον καὶ µεθέμενον ταῦτα, καρπὀν. τοῖς χθησομέ- 

ns ὠρθλιμώτατον οἴσοι, τὸ ἀδέκαστον' οὔνοια ráe ieu 
ούλησις τοῦ τῷ πλησίον εἶναι τὰ ἀγαδὰ ovra χάριν 
eivov. 4i δὲ γε χαμαίνυποι xal oi κόλακες αὐτῶν 
yexo σπεουδάζουσω, oi μὲν τοῖς ἑρασταῖς, οἳ δὲ τοῖς κο- 
ακθυοµένοις τὰ ἀγαθὰ προςάγειν. — Tac οὖν εἰρωνείας 
αἱ γοητοίας καθάπορ ἐπιφυομένας κῆρας τῷ φιλίας φν- 
ᾧ πεθρικοπτέον. 

Falsa pietas fugienda. 

25. Ἱερουργίαι ys μὴν καὶ 7 περὶ τὰς Φυσίας ni- 
στι βλάστηµα κάλλιστον, dio παραναπόφυκεν αυτῷ 
κακόν, δεισιδαιµονία, 1 qr πρὶν χλοῆσαι λυσιτελὲς ἐκτεμεῖν. 
Ένιοι γὰρ φήθησαν : τὸ βουθντεῖν οὐσέβδιαν εἶναι, καὶ 
& ὧν ἂν αλόψωσιν ἢ 5 αρνήσωνται ἢ χρθωκοπήσωσιν ἢ η 
ἁρπάσωσιν 7 λοηλατήσωσι μοίρας ἀπονόμουσι τοῖς βω- 
μοῖς, οὗ δυσκάθαρτοι, τὸ uz) δοῦναι δίκην ἐφ οἷς ἑξήμαρ- 
τον ὤνιον οἶναι ρομβοντες. 3s γὰρ ebrii ἂν ov- 
τοῖς “Αδέκασεύν ἐστιν, ὦ οὗτοι, τὸ 9εοῦ δικαστήριο», 
ὡς τοὺς μὲν ώμῃ κοχρηµένους ὑπαιτίῳ, καὶ ἄν ἅπασαν 
Ἰμέρον ἑκατὸν βόας à ἀνάγωσω», ἀποστρέφεσθαι , τοὺς δὲ 
ἀνυπαιτίους, xa» μηδὲν θύωσι τὸ παράπαν, ἀποδέχο- 
σθαι, Βωμοῖς γὰρ ἀπύροις, περὶ οὓς ἀρεταὶ χορεύουσι, 
Γέγηθεν ὁ 0 «Θεός, aÀ ov πολλῷ πυρὶ φλέγουσῳ, ὅπερ oi 
τῶν ἀγιόρων ἄθντοι θνσίαι συν ανάφλαξον, ὑπομισῃ- 
Puiro Il. 
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σκουσαι τὰς ἑκάστων ἀγνοίας Te xoi διαµαρτίας. Κι 
γὰρ sea που Movotnc θνσέαν »ἄναμιμνήσκουσαν apap 
Tíayt (Num. 5, 15). Háyc ety τὰ τοιαῦτα μεγαν 

γιγγόµανω σηµίας oftia zo3 τεαριαιρεῖν xol err 
ἀπομένους τῷ χρησμῷ, ἐν ᾧ διάρηται »πεθριαιραῖν τὴ 
ἀκαθαρσἰαν “ξύλου τοῦ φυτευθώος ἐδωδένου- (Le: 
49, 23). | 

Virtutis bonum ad exemplum lacobi sponte est acquirendus 

26. AM ἡμαῖς μὲν οὐδὲ ὁρδοσκόμηνοι πρὸς evi 
Suoy ὀπιδίδομον. Ἔνιοι δὲ αὐτοδιδάκτῳ τῇ qose xi 
σάμθνοι τὸ aye oy ἐξέδυσαν τών ἐνδιλημμένων βλαβ» 
καθ άπερ ὃ ἀσκητῆς ἐπίκλην Ιακώβ. Qvroc γὰρ »ir 
βδονς ἐξελέπισε ᾿λεπίσµατα λευκά, περισύρων» τὸ. χλωρύ’ 
(Gen. 90, 31), ἵνα τῆς ἐν µέσοις nouas oxotedac "i 

ζοφορᾶς. πονταχοῦ ἀνοιροθείσης τὸ μὴ τόχνη nobull- 
μώῃ, φύσαι δὲ Τοννώμενον ἀδελφὸν αντῆς λονκὸν sis 
ἀναδνχόῇ. Παρ ὃ καὶ ἐν τῷ περὶ τῆς λότρας [.]π. 
Φόντι opo διοέρηται » τὸν µηκότι δι θισμένον σεοκιόε 
χφωμάτων, ὅλον δὲ λουκωθόντα Ó ὅλων ἀπὸ sung 
ἕως ποδῶν à ἄκρων, καθ αρὸν eivai (Lev. 13, 12,5 
xen τήν απὰ τοῦ σώματος μοτάβασω, τὸ — » 
πονοῦργον καὶ ἄντιῤῥόεον καὶ ὑταμφοτορίζο» τῆς ὃν 
νοέας µοθέμανοι πάθος, τὸ ἀπούχιλον xoi ἀνονδο[ασυ 
ἀληθοίας ἁπλοῦν χρώμα δεξώμεύα. Τὸ μὲν οὖν jun 
φάσκοιν πθροιοῦ αὐροσ-θαι λόγον i n βεβαιούμενο» eit 
Φούε, τὸ δὲ τὸν xagnór, οὐ md» τῷ ἐναργαῖ meztirit 
teu σῦχα γὰρ ἢ σταφυλήν 2 σννόλως καρπὸν ov 
7εωργῶν περικαθ αίρει. 
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Fructus per triennium non circumpurgatus!! — animi probi 
fructus diurnus et purus. 

21. . Καὶ µην qmol "idi »Ό xeprrüg αὐτοῦ τρία ὄτη 
σται * ἀπορικόθαρτου" ov βρωθήσεται' (Lev. 19, 23), 
ὃς εἰωθότος δήπου πθρικαθαἰροσθαι asl. Aextáor ovy, 
m. καὶ τοῦθ fy ἐστι τῶν ἐν ὑπονοίαις ἀποδιδομένων, 
οὐ ῥητοῦ µὴ σφόδρα συνᾷδοντο.. “Ε δὲ λέξις ἐστὶν 
αμφέβολος. uoi γὰρ £v µέν τι τοιοῦτον" ,,Ὁ καρπὸς 
αὐτοῦ τρία ἔτη ἔσται-, sito iig τὰ υἀπερικάθαρτος « οὐ 
᾽ρωθήσαται". Ἕτερον δὲ’ ,,Ο xagnoc αὐτοῦ τρία ἔτη 
FOTO ἀτεθρικώθαρτος". , xal ἔπειο' οὐ βρωθήσσται. «6 
Κατά μὲν οὖν τὸ πφόεερον σημαινόµενο» ταῦτα ἂν τις 

ἐδέξαιτο τῶν τριῶν rà» αντὶ τοῦ τριμεροῦς χρόνου 
παραλαμβανοµένω», Og οὓς τὸν πορεληλνθότα xa) ἐν- 
εστῶτα aei μόλλοντα τάμνεσθαι πόφυκον. 'O τῆς παι- 
δίας οὖν ααρπὸς ἔσται παὺ ὑποστήσοται καὶ —— σῶος 
κατὰ πάντα τὰ χρόνου τµήµατα, ivo» τῷ δὲ αἰώνος 

φθορὰν μὴ δεχόμενος" — ἄφθαρτος Τὰρ 3 τοῦ ἀγα- 
3ov φύσις. — δὲ παρπὸς ov βρωθήσε- 
ται παρ ὅσον oi μὸν saxo αρμένοι xoi ὑγοκύνοντος 
ἀστεῖοι λόγοι ψυχη» τρέφουσιε xoi νοῦν ανξουσι, οὐ 

τρόφιμοι de Blur os ἐναντέοι» νῶσον καὶ φθορὰν έπι- 

ἠάμποντος ovr]. Κατά δὲ τὸ ἕεορον σηµαιόμονο», ὥς- 
περ ἀνοπτύδδικτος λέγεται, διχῶς, ὁ ἅ τε δυνκόλως ἀργαλεό- 
τητος ἕνοκα ἐπιδεωσύμενος J καὶ o ἐνθὼνδε 7λώρέμος, é£ 
αὐτοῦ τὸ σαφές, oux ἐκ τῆς ἑτέρου µαφτυρέως, ἀλλ ἐκ 
ης ἐμφαισομένης ἐναργοίας ovis πιστούµενος, xc) πρὸς 
τοὺς σνλλογιστεκοὺς εὔνθαν ἡ διαλεκτωνῇ λύγοις χρῆσδαι' 
οὕτως ἀπερικώθαρτος καρπὀς ὃ το — καθ άρσοῶς 
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καὶ ur κεκαθαρµένος, xoi 0 τηλαυγέστατος. — Toivro: 
ἐστι ὃ τῆς παιδδίας καρπός" τρία Ern", τουτέστι τὸν 
τριµερῇ χρόνο», τὸν σύµπαντα αἰώνα, καθαρώτατος καὶ 
διαυγέστατος, ὑπ οὔὐδενὸς βλαβεροῦ συσκιαζόµενος, λοι- 

QU» καὶ περιῤῥαντηρίων 7] συνόλως ἑτέρου τινὸς τῶν εἰς 
κάθαρσιν τεινόντων οὐδαμῶς χρεῖος ex. 

1) Quarto anno fructus omnis sanctus erit, laudabilis Domino'- 
t. e. omnis virtus dedicanda Deo, cui imprimis debetur 
gratiarum actio. (28-31.) 

28. »Τῷ [*] δὲ ἔτει quoi τῷ τοτάρτῳ i ἔσται πας 

ὃ καρπὸς αὐτοῦ ἅγιος, αἰνετὺς τῷ κυρίῳ. * (Lev. 19, 149) 
Τὸν τέσσαρα ἀριθμὸν πολλαχοῦ μὲν τῆς νοµοῦεσία.. 
μάλιστα δὲ dy τῷ καταλόγῳ τῆς τοῦ παντὸς }ονέσεω: 
ἀποσθμνύνοιν ἔοικεν ὃ προφητικὸς λόγος τὸ }ὰρ αἰ- 
σθητὸν xci τέμιον φῶς, τὸ καὶ ἑαυτοῦ xoi τῶν ἄλλων 
σαφέστατον γνώρισμα, καὶ τοὺς τοκέας αὐτοῦ ἥλεον xai 
σελήνην, καὶ τὸν ἱθρώτατον χορὸν τῶν ἄστρω», οἳ νύχτα 
τε καὶ ἡμέραν, ἔτι vs µῆνας καὶ ἐνιαντοὺς καὶ ἀνατολαῖ 
καὶ δύσεσιν ἐπερατωσαν, “"ἀριθμῶν" τὸ φύσιν ἀνέδειξαι, 
oig τὸ µέγιστον Ψυχῆς ἀγαθὸν ἀνάκθιται, ἡμέρᾳ τετάρτη 
φησὶ (Gen. 1, 14) δημιουργηθναι. 4ιαφερόντως δὲ 
καὶ νὺν αὐτὴν ἐκτετέμηκον, ovx ἐν ἑ ᾿ἕτερῳ χρόνῳ τὸν τῶν 
δένδρων παρπὸν ἀναθὶς τῷ δεῷ, ἢ sj ἐνιαντῷ της Φφυτείας 
τετάρτῳ. “όγον 7ὰρ xai φυσωκώτατον καὶ ) ἠθιώτατον 
ἔχει τάς TB γοῦν τοῦ παντὸς oos, ἐξ ὧν ὃ κόσμο: 

τέτταρας αἶναι συµβέβηκε, γή», ὕδωρ, à ago, mp* καὶ τὰς 
ἐτησίους ὥρας ἱσαρέθμουο; χδιμώνα καὶ Φέρος καὶ T6; 
µοδορίους, ἓ Bop T8 xoi μοτόπωρον. Προσβύτατός τε OV 
τετραγώνων 0 αριθμὸς ev ἐν ορθαἲς γωνίαις, ὡς τὸ κα- 
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τὰ γεωμετρίαν δηλοῖ σχῆμα, ἐξεταζεται. — 4i δέ εἶσιν 
θρθότητος λόγου σαφῇ δοίγµατα * πηγή δὲ ἀένναος ἄρε- 
τῶν ὃ ὀρ9ὸς λόγος. «Ἀνάγκη μότοι τὰς τοῦ τετραγώ- 
νου πλθυρὰς ἴσας δἶναι. ἄικαιοσύνην δὲ ἰσότης τὴν 
ἔξαρχον καὶ ἡγεμονίδα τῶν ἀρετῶν ἔτεκεν. «Ώςτθ ἰσότη- 
τος καὶ δικαιοσύνης καὶ πάσης αρετῆς, χωρὶς τῶν ἄλλων», 
ἐπιδείενυται τὸν αριθ μὸν sivo, σύμβολον. Καλεῖται δὲ 
τετρὰς καὶ »πᾶς', ὅτι τὰ ἄχρι δεκάδος καὶ αὐτὴν δεκά- 
δα περιέχει δυνάμει. 

29. Ὅτι μὲν οὖν τὰ πρὸ αὐτῆς, παντί ys δηλον΄ ὅτι 
δὲ καὶ τοὺς μετ αὕτην, ἐξ ἐπιλογισμοῦ ῥάδιον tei» ἐν 
ἀριθμφ. Ev, δύο, τρία, τάτταρα συντιθέντος a ὃ ἦπο- 
ροῦμεν εὑρήσομεν' éx μὲν γὰρ ἑνὸς καὶ τεττάρων πεντὰς 
ἔσται, ἐκ δὲ δυοῖν καὶ τεττάρων ἑξάς, ἑβδομάς δὲ ἐκ τριὼν 
καὶ τεττάρων᾽ καὶ κατὰ τὴν τριπλῆν σύνθεσιν ἐξ ἑνὸς 
κοὺ τριῶν καὶ τεττάρων ὄγδοᾶς, καὶ πάλιν ἐκ δυοῖν καὶ 
᾿τριῶν καὶ τττάρων 0 ἐννέα αριθµός, δεκὰς δὲ ix πάν- 
των, ἓν γὰρ καὶ δύο καὶ τρία καὶ τέτταρα δέκα γεννᾳ. 
4ια τοῦτο καὶ Μωῦσης εἶπεν, ὅτι ,,ἔτοι τῷ τετάρτῳ ἔσταν 
πας ὃ καρπὸς αὐτοῦ Gy ioc (μεν. 19, 24)" ἄρτιον γὰρ 
καὶ ὁλόκληρον xai nien, ὡς xoi σύμπαντα, ὡς τύπῳ 
φάναι, λόγον ὅ ἔχαι, διὰ τὸ δεκάδα, 1 ἦν τετρὰς ἐγόννησο, 
πρώτον καμπτῆρα τῶν ἀπὸ μονάδος συντιθεµένων ἆ ἀρι- 
Sua ἑστάναι. [*] ἀεχὰς δὲ καὶ τετρὰς tac μὲν ἄρι- 
Juos εἶναι λέγεται, ἀλλὰ δεκὰς μὲν ἀποτελέσματι, τετρὰς 
δὲ δυνάμει. 

30. Τόν τε παιδείας καρπὀν ου μόνον » piov", ᾱλ- 
λὰ καὶ αζνατὸν" εἶναί φησι προφηκόντως" ἑκάστη μέν γε 
τῶν ἀρετῶν ἐστι χρημα * * aiystó»*, εὐχαριστία δὲ v υπθρ- 

βαλλόντως. Θεῷ δὲ ovx ἔστι γνησίως εὐχαριστῆσαι δὲ 
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ὧν νοµίδουσιν oi πολλού κατασκενῶ», ἀναθημάτων, Óv- | 
σιῶν, — οὐδὲ γὰρ σύμπας 6 ̓Ἀόσμος ispo» ἀξιόχροων à ἂν 
pévomo πρὸς T τούτου τιμήν — ἀλλά δὲ ἐπαίνων καὶ 
ὕμνων, οὐχ οὓς 1| γογωνὸς ἄσεται φωνή, ἀλλὰ οὓς ὃ aa. 
δῆς καὶ καθαρώτατος vov; ἐπηχήσει καὶ ἀναμέλψει 
ἀΤαλαιὸς row ᾷδεται λόγος, ὑπὸ μὲν σοφῶν οὐροθσίς 
μνήμη 96, oia quisi, κατὰ διαδοχὰς παραδοθεὶς τοῖς µε 
ἔπειτα, οὐδὲ τὰς παιδείας ἀθὺ λάχνους 1 ημοτέρας παρη]- 
ev ἀκοάς. Ἔστι δὲ τοιόςδε. » Hywixo* φασὲ » tor | 

σύμπαντα κόσμον ὃ ποιητῆς ἐτολοοφόρησεν, ἑνὸς τῶν 
ὑποφητῶν ἐπύθοτο, ei τι ποθεῖ us] γενόμενον τῶν ὅσα 
κατὰ τῆς καὶ καθ’ ὕδατος, ἢ η ὅσα κατὰ τὴν μοτάρσιον | 
ἀέρος ἢ τὴν ἐσχάτην τοῦ παντὸς quem θὐρανοῦ 74ο». 

Ὁ δὲ ἀπακρένατο,: τόλεια μὲν καὶ πλήρη πάντα διά πάντων 
εἶναι, E t» δὲ μόνον ζητεῖν, τὸν ἐπαινέτην αὐτῶν λόγον, ὃ ος 
τὰς ἐν πᾶσι καὶ τοῖς βραχντάτοις καὶ ἀφανεστάτοις do - 
κοὺσιν ὑπερβολᾶς Ovx ἐπαινέσαι μᾶλλον ἢ η ebay reli τάς 
γὰρ διηγήσεις: τών τοῦ Φεοῦ ἔργων αὐταρκέστατον éxei- 
νων ἔπαινον θἶναι, προς Opere οὔδεμιᾶς ἔξωθον aic xo- 

" epo» δεοµένων, ἀλλὰ τὸ ἀψουδὲς τῆς ἀληθοίας τβλαιότα- 
τον ἐχόντων ἐγκώμιο». κούσαντα δὲ τὸν πατέρα τοῦ 
παντὸς τὸ Agro» ἐπαινέσαι, καὶ οὐκ οἷς μακρὰν τὸ "ap- 
povao» xoi ὑμνῳδὸν ἀναφανῆναι γένος, ἐκ -μιᾶς δὲ τῶν 
περὶ αὐτὸν δυνάμεων. παρθένου Μνήμης, ἦν ΛΕνημοσύ- 
γην παραερέποντος os πολλοὶ τὸ ὄνομα olov." 

31. Ὁ μὲν οὖν τῶν παλαιῶν μυθος ade à ὄχαι. Eno- 
µενοι δὲ ἡ μεῖς αὐτῷ λέγομεν, 6 οτι οἴκειότατόν ἐστιν ἔργον 
Soi» μὲν θὐεργετεῖν ] 7ένοσιν δὲ  οὐχαριστεῖν , μηδὲν ἔξω 
τούτου πλέον τῶν sig ἀμοιβην ἀντιπαρασχεῖν "δυναμέ- 
νην”' 0 γὰρ ἂν θελήσῃ τῶν ἄλλων αντιχαρίσασθαι, tovs 
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ὑρήσεται TOU πάντα πεπονηκότος, αλλ οὐ τῆς αοµιξού- 
της φύσεως κτῆμα ἴδιον. M αθόντες οὖν, ὡς ἓν ἔργον 
mr επιβάλλει μόνον ἐν τοῖς πρὸς τιμήν 9600, τὸ συχά- 
MOTO», τοῦτο ἀθὶ καὶ πανταχοῦ μελετώμεν, διὰ φωνῆς 
καὶ διὰ γραμμάτων ἄστδίων, wol μηδέποτο ἐπιλοίπωμαν 
μήτε λόγους ἐγκωμιαστικοὺς μήτο πούημα quystó éy1as, 
ἵνα καὶ ἐμμρλῶς xoi χωρὲς μέλους, καὶ καθ ἑκατέραν 
φωνης ἐδέαν, 5 ᾗ τὸ Ayer xai τὸ edu» ἀπιοκεκλήρωται, ὅ 
TB κοσμοποιὸς καὶ ὃ κόσμος γοραίρηται, 9 μέν, ὡς gu 
τες, [ *] ,,ἄριστος τῶν αἰκέων», 0 δὲ ρτελειόσατος τῶν γε- 
γονότων". 

»Anno quinto fructum edites — postremo fructus virtutis 
etiam ad nos redundabit. (t $3.) 

32. Ἐπειδὰν οὖν ἔτι καὶ ἀριθμῷ τοτάρτῳ πας 0 
ψυχής ἀφιερωθῇ καρπός, τῷ πέµπτῳ την ἀπόλανσῳ καὶ 
χφῆσιν ἡμεῖς αυτοῖς χρήσοµαεν. Φησὶ 749 Εν τῷ ἔτει 
τῷ πέμπτῳ φόγεσόν καρπύν, ἐπειδη τὸ 7εγονὸς τοῦ 
πβτεουηριότος ὕστορον ἐν ἅπασιν ἐξρτάζρσθαι νόμος. φν- 
σεως ἀναπίλήπτος, Gore, xol up & τῶν δεντβρδίων ἀντι- 
λαμβανοίμθδα, καὶ Φαυμαστὸν ἡγιῖσᾶαι Καὶ διὰ τοῦ- 
το μέντοι τὸν καρπὀν τοῦ πέµπτου ἡμῖν ἀνατίθησω, ᾱ- 
τι αἰσθήσεως πεντὰς αριθ μὸς oixsiog xol, εἰ Δεῖ τὸ ἀλη- 

Oág εἰπεῖν, τὸ τρέφον τὸν νοῦν ἡμῶν ἐστιν αἴσθησις, 5 
δὲ ὀφθαλμὼν τὰς χθωμάτων xai σχημάτων ποιότητας 
εὐτραπίουσα ,20 ὥτων παντοδωπὰς τὰς τῷν φωνών 
ἰδιότητας, ἢ ἢ δια μυκτήρων, ὀσμάς, 3 χνλοὺς διὰ στόμα- 
τος, 7 n µαλακότητας θύενδότους xoi σκληρότητα» à ἀντιτυ- 
"ove ἢ λβιότητας καὶ τραχύτητάς, 18 aw xai ὑλρμότητας 
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διὰ τῆς ἀνὰ πᾶν τὸ σώμα σκιδναµένης Óvvausoe, s» ἔθος᾽ 

ὀνομάδριν ἀφήν. 
33. Tw» δὲ εἱρημόων παράδειγµα σαφέστατον oi 

4elas viol, τῆς ἀροτῆς, ovy ἅπαντες αλλά τέταρτός τε 

xoi πέµπτος. Eni μὲν γὰρ τοῦ τετάρτου φησὶ Mov- 
σῆς, ὅτι ,,ἔστη τοῦ τὀπτευ- (Gen. 29,'35)- καλεῖται δὲ 
"Ιούδας, ὃς ἑρμηνούσται κυρέῳ ἐξομολόγησις. Τὸν 
δὲ πέµπτον ]σσάχαρ προθαγορούθι΄ μισθὸς δὲ μετα- 
ληφθεὶς καλεῖται. — Kol τεκοῦσα τὸν τρόπον τοῦτον 5 
ver 0 ἔπαθεν οὐθὺς ἐξελάλησαν΄ »ἐκάλθσε- γάρ φησι 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἴσσάχαρ, 0 ἐστι μισθός.“ (Gen. 56, 
18.) Ovxov» Ιούδας 0 ευλογών τὸν Φεὸν νοῦς, καὶ τὰς 
εἰς αὐτὸν ̓εὐχαρίστους ὑμνῳδίας ἀπαύστως μολετῶ», αν- 
τὸς ὃ πρὸς ἀλήθειαν ἅγιος καὶ αἰνοτὸς καρπεὸς”- (Les. 
19, 24) ἦν, οὐχ ὑπὸ γῆς δένδρω», ἀλλ ὑπὸ | φύσοως λο]ι- 
xĩe καὶ σπουδαίας ἐνεχ δείς. Παρ 0 καὶ ἡ τεκοῦσα αν- | 
τὸν φύσις »στῆναι-΄ λέγεται τοῦ tire , ἐπδὶ xol πῆ 
τραπῇ ovx εἶχεν, ὅτι πρὸς τὸν τθλθιότητος ὅρον ἐέλθοὺ- 
σα" τῶν γὰρ ἀποκοηθέντων κατορθωμάτων ἁπεάντων 
ἄριστον καὶ τελδιότατον γέννημα o εἰς τὸν πατέρα τοῦ 
παντὸς ὕμνος. 'O δὲ πέμπτος οἷὸς τῆς κατὰ τὸν πέμ- 
πτον ἐνιαυτὸν τών φυτευθέντων ἀδιαφοροῖ χρήσρως" ὃ 
το γὰρ Τδωπόνος jua ὃν τρόπον | τινὰ λαμβάναι παρά τῶν 
δένδρων ἔ ἔτει πόμπτῳ, καὶ τὸ τῆς φυχῆς γόννημα Ἴσσα- 
χαρ. ὃς μισθὸς ἐκαλεῖτο, xai σφόδρα εἰκότως, μετά τον 
εὐχάριστον ᾿Ἰούδαν ἀποπνηθοίς' τῷ Τὰρ [*] οὐχαρίστῳ 
μισθὸς αὐτῷ τὸ εὐχαριστεῖν αὐταρκέστατος. οἱ μὲν 
οὖν τῶν δένδρων καρποὶ Τοννήµατα λάγονται τῶν ἐχον- 
των, 0 δὲ παιδείας καὶ φρονήσεως, οὐκέτι ἀνθρωπου, 

μόνου". δέ, ὡς quoi Movers, »,τοῦ πανηγεµόνος-.. Εἰ- 
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7IGOM γὰρ τὰ {εννήµατα αὐτοῦ ἐπιφέρει' », ̓ Εγώ εἰμι κύ- 
ριος ὃ δεὸς ἡμῶν" (Lev. 19, 25), ἐναργέστατα ππαρν- 
στάς, ὅτι, οὗ τὸ 7ῶνημα καὶ ὃ τῆς ψυχῆς καρπός, slc 
ἐστιν ὃ θεός. Tovro καὶ παρά T» τῶν προφητών χρη- 
σθὲν συνῴδει röode »Εξ ἐμοῦ o καρπός. σου εὕρηται. 
Τίς σοφὀὸς xol συνήσει ταῦτα; συνετὸς καὶ γνώσεται αὐ- 
1X ;** (Hos. 14, 9.) Ov γὰρ πιστός, ἀλλὰ µόνου σοφοῦ 
τὸ γνώναι, τένος 0 διανοίας καρπός ἐστι. , 

» Plantavit. No£ etiam vineam, et bibit de vino eius, et inebria- 
tus est. ** 

34. Πτερὶ μὲν οὖν 7δωργζας τῆς προσβυτάτης καὶ ie- 
ρωτάτης, ᾗ τὸ -αἴτιον πρὸς τὸν ' κόσμον , τὸ παμφορώτα- 
τον φυτό», χρῆται, xai περὶ τῆς ἑπομένης, ἣν. 0 ἀστεῖος 

ἐπετηδεύοι, xai napi τῆς φερομένης τετράδος τῶν ἄθλω», 
καὶ & aeri mgocrábus καὶ ὑφηγήσαις νόμων συνεκροτεῖ- 

το, ὣς οἷόν τε ἦν δἴπομεν. την δὲ τοῦ δικαίου ΙΝῶθ 

ἀμπελουργίαν, , εἶδος 7θωργυνής οὖσαν, ἐπισκεψώμοθα. 
έγοται τάρ, ὅτι »ρξατο Nos ἄνθρωπος δἶναι Τεωργὸς 
γῆς, καὶ ἐφύτουσεν ἀμπελώνα, xol émis τοῦ οἵνου, καὶ 

ἐμεθύσθη- (Gen. 9, 20 κ.). Οὐκοῦν τὸ μέθης φυτὸν 
ἐξοργάξοται τεχνικώς καὶ ἐπιστημόνως ὃ δίκαιος 3 τῶν 

αφρόνων ἄτεχνον xai πλημμελῆ ποιουµένων αὐτοῦ τὴν 
ἐπιστασίαν, acre ἄναγκαῖον τὰ προρήκοντα περὶ, μέθης 
ειπδῖν " οὐθὺς. γὰρ εἰσόμεθα καὶ τήν δύναμιν τοῦ  παρ- 
ἔχοντος αὐτῇ τας ἄφορμάς φυτοῦ. Τὰ μὲν οὖν εἰ- 

ϱηµμένα τῷ νομοθέτῃ πεθὲ μέδης εἰσόμεθα ἐπ ἀκρι- 
βείας αὖθις, νυνὲ δὲ ἐξερευνήσομεν ὅσα καὶ toi; ἄλλοις 
ἔδοξεν. 
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Anne sapiens inebriabitur? Variae philosophorum sententiae. 
uplex ebrietas: vino madere, vino delirare. 

35. Εσπουδάσθη δὲ παρὰ πολλοῖς τῶν φιλοσόφων 
5 σκέψις ov μθερίως. Προτεύαται δὲ οὕτως Ei μεῶν- 
σθήσεται o 0 σοφός; Ἔστι τοίνυν τὸ µε ύει διττόν & 
μὲν ἴσον τι τῷ οἰνοῦσθαι, ἕτορον δὲ ἴσον τῷ Μηρεὺ à & 
οὕνῳω. Tj» δὲ ὀπιχθιρησάντων τῇ προτάσαι oí μὲν &pa- 
σαν μήτθ ἀκράτῳ πλβίονι χρῆσθαι τὸν «σοφό», μήτε 1η: | 
eoe τὸ μὲν γαρ ἅμάρτημα, τὸ δὲ o ἁμαρτήματος eivai 
ποιητικόν, ἑκάτερον δὲ αλλότριον κατορθοῦντος. Οἱ δὲ 
τὸ μὲν οἰνοῦσθαι καὶ σπουδαίῳ προςηκον ἀτεθφήναντο, 
τὸ δὲ ληρᾶῖν ἀνοίκειον' τὴν γὰρ ἐν αὐτῷ φρόνησεν ixa- 
νήν δἶναι τοῖς βλάπτεω é ἐπιχαιρουσιν ἀντιστατῆσαι καὶ τὸν 
ἐπὶ τῇ Ψυχῇ νεωτερισμὸν αὐτῶν καθτλεῖν, δύναμιν δὲ 
περιβεβλῆσθαι «φρύνησιν παθών σβεστήριο», εἶτα ὑπὸ | 
φλογμαίνοντου i ἔρωτος οἵστρῳ ἀνθῤῥεπισμένων , sira ὑπὸ 
πολλοῦ καὶ ζέοντος ἑξημμένων olyov, δι ἣν ὑπερώω 
στήσεται' ἐπθὶ [*] καὶ τῶν αατὰ ποταμοῦ βαθέος 1 
Φαλάττης δυοµένων οὗ μὲν ἄπδιροι τοῦ ναντίλλοσθαι 
διαφθ έρονταε, oí δὲ τοῦ πρόγµατος ἐπιστήμονος ταχι- 
στα διασώζονται. Καὶ uj» ὥσπερ χειµάῤῥους ὃ πολυ; 
ἄκρατος ἐπικλύζων τὴν ψυχἠν Toti μὲν ῥρίΦουσαν εἰς 
ἁμαθίαρ ἔσχατον βυθὸν κατέῤῥεψε, τοτὲ δὲ Gro τῆς σω- 
τηρίου παιδείας ἐπικουφιζομένην. καὶ ἐπθλαφριζομόη» 
οὐδὲν ἴσχνσε βλάψαι. οἱ ài, τὸ μέγεθος τῆς 710i τὸ 
πάθος ὑπαρβολῆς ov κατανοήσαντος, οἶμαι, τοῦ σοφοῦ, 
μετεωροπολοῦντα αὐτὸν ὥσπερ οἱ τὰ p δηρώντε; 
éni τὴν rm ἀπὲ οὐρανοῦ κατεβίβασω», t i» εἰς τάς ; ὁμοία; 
κῆρας αγάγωσιν᾿ oi δὲ ὀρώντες ἀρετῆς eic ὄψος ἔφασα», 
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rt xeneópsroc oi» πιλδέονι του μετρίου πάντως ἄχρά- 
Γρ αὐτὸς ἑαντοῦ γενόμενος διαµαρτήσοται, καὶ οὗ χεῖ- 
ας µεόνον Vm ἀσθεναίας, οἷα τῶν ἀθλητῶν οἳ νενικηµέ- 
"64, xadel;, ἀλλὰ καὶ αὐχένα καὶ κοφαλην παραβαλὼν 
cei Οθελάσας xa) ὅλον τὸ σώμα παρασυρεὶς πεσβῖται- 

Sapiene non temere vino se replet. 

36. Τοῦτο μέντοι προμαθὼν οὐκ ἂν more ἀξιώσειον 
xc» eic πολνοινίας αγώνα ἐλθεῖν, si μη μεγάλα el τα 
διαφέροντα, σωτηρία πατρίδος, ἢ η τιμή γονέων, J| τέκνων 
καὶ τῶν οἰκθιοτάτων σωμάτων ἀσφάλεια, 3 η | σσνόλως ἰδίων 
τθ καὶ κοινών ἐπανόρθωσις πραγμάτων. Ov γὰρ 8α- 
νάσιµον φάρμακον προςανέγκαπο ἄν, el pe] πάνυ βιά- 
ζοιντο οἳ καιροί, καθάπερ ἐκ πατρίδος µετανίστασθαι 
τοῦ (Kov — φάρμακον δέ, si καὶ ov Θανάτου, μανίας 
γοῦν ἄκρατον εἶναι αἴτιον συµβέβηκα. — dix cl δὲ ουχὶ 
καὶ µοανίαν λεκτέον Φάνατον, ὣς τὸ κρἀτιστον ἀποθνή- 
σκει τών ἐν ἡμῖν ὃ ovs ; MJ µοι Ooxei τις ἄν εἰκότως 
τὸν δεακρένοντα καὶ διαλύοντα ψυχή». 75 xol σῶμα, ως 
χουφότερο», avri βαρνυτέρον τοῦ κατὰ τὴν ἔκστασεν, si 
τις ἦν αἴρεσις, ἄνθνδοιάστως ἑλέσθαι. 4ιὰ τοῦτο µέν- 
τοι καὺ τὴν ἀρετὴν τῆς περὶ τὸν οἶνον ἐργασίας μαινο- 
µένη»ν ἐκάλεσαν oi πρῶτοι, καὶ τὰς ἐξ αὐτοῦ κατασχέ- 
τους γονομένας βάκχας μαινᾶδα €, énei μανίας καὶ 
— αἔειος τοῖς ἁπλήστως ἐμφορουμένοις ὃ 

οινος 

Sententia de ueu vini | sapientibus concesso una: — rerum ho- 
monta et synonymia. 

31. Τὰ μὲν οὖν ὡςανεὶ προοίµια τῆς σκέψεως τοι- 
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αὖτά ἐστι. Τὸν δὲ περὺ αντῆς λόγον ήδη παραἰνωμέν, 
διπλοῦν ὥς εἰκὸς Orta τὸν μέν, ὅτι ὃ σοφὸς µεθνσθή- 

-σεταε, κατασκενάζοτα, τὸν δὲ τὸ ἐναντίο», ὅτι οὗ µεῦν- 

σθήσεται, βρβαιούµενον. Τοῦ δὲ προτέρου τὰς πίστει» 
ἁρμόττον λέγευ 9 πρότερον ποιησαμένους ἐνθἐνδα τῆν 
ἀρχήν' τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ὁμώνυμα, τὰ δὲ συνώ- 
νυµα εἶναι συµβέβηκεν. Ὁμωνυμία δὲ καὶ συνωνυμἰα τα 
ἐναντία ὁμολογεῖται" [5] oz: ὁμωνυμία μὲν κατὰ τεολλῶν 
ὑποκειμένων ἓν ὄνομα , συνωνυμία δὲ καθ ἑνὸς ὕποκει- 
µένου. “Ἡ κυνὸς qq] πάντως ὁμώνυμος, ἐμφερομένων 
πλθιόνων ἀνομοίων, ἃ δὲ αὐτῆς σηµαύεται' τό T5 γὰρ 
χερσαῖΐον ὑλακτικὸν ζῶον κύω», καὶ O39 0 Φαλάττιος, xal 
ἡ οὐράνιος ἀστήρ, ὃν οπωρινὸν oi ποιηταὶ i καλοῦσιν, 0; 
τῆς ὁπώρας agn ἡβώσης ἐπιτέλλει τοῦ τε]θοφορηθηναί 
τε e χάριν αὐτὴν καὶ πεπανθηναι, — xai προςέτι ὃ ἀπὸ 
τῆς κυνικῆς αἱρέσεως ὁρμηθεὶς φιλόσοφος «Ἀρίστιππος 
καὶ άιογένης, καὶ ἄλλων ot τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν «ηξέωσαν 
ἀπερίληπτος αριθμὸς ἀνθρώπων. ἄλλαι δὲ eiat προς- 
ρήσεις διάφαροι κατὰ σηµαινομένου ἑνός, ὣς (Og, οἵστός, 
βέλος τὸ γὰρ διὰ τῆς τόξου νευρᾶς ἐπὶ τὸν σκοπὸν 
ἀφιέμενον πάντα ταῦτα. λέγεται. Καὶ πάλιν εἰρθσία, 
κώπη, nem τὸ πρὸς πλοῦν ἰσρδυναμοῦν ἱστίοις ὅποτε 
γὰρ μή δύναιτο χρῆσθαι ναῦς κατὰ νηνθµίας ἢ ἀντισενοίαν 
ἑστίοις, πρόσκωποι καθίσαντες, οἷς ἐπιμελές, sod ola ταρ- 
σοὺς ἑκατέρωθεν ἀποτοίναντος ὑπόπτερον αυτήν φέἑρε- 
σθαι βιάδονται" 5 δὲ ἐξαιρομένη πρὸς yos, ἐπιτρέ- 
χουσα τοῖς χύµασι μᾶλλον ἢ η ἐντέμνουσα ταῦτα, τροχα- 
ζουσα ταχυναντεϊ xai νανλοχωτάτοις ὑποδρόμοις ἐνορ- 
µίζεται. Καὶ μὴν πάλιν σκέπων, βακτηρία, ῥάβδος, ἑνὸς 

ὑποκδιμένου διάφορθι κλήσεις, ᾧ τύπτθι’ καὶ ἀκραδάντως 
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σκηρέσετοσθαι xai ἐπεροίδεσθαι καὶ ἄλλα melo ποιαῖν 
ἴνεστν. Ζαὔτα ὃ οὐ μακρολογοῦντες ὅλως εἴπομαν, ἀλλ 
ἱπτὲρ τοῦ σαφέστερον γγώναι τὸ ζητούμανο». 

Sententia altera: diversus vini apud priscos et recentiores 
Áomines usus, imprimis in sacris. (38. 39.) 

38. Τὸν ἄκρατον, ὥςπερ οἶνον, οὕτω καὶ néOv oi 
ποαλαιοὶ éxadovy: πολλαχοῦ 7οῦν τῆς ποιήσθώρ. ἐστι τον- 
τὶ τὸ ὄνομα ἐμφερόμενο», eT οἱ τὰ συνωνυμοῦντα xa 
ἑνὸς ὑποκειμένου λέγεται, οἶνος καὶ µέθνσµα, καὶ τὰ ἀπὸ 
τούτων, οὐδὲν ὃ τι uz] φωναῖς διοίσει µόνο», τό τε oiyov- 
σθαι καὶ τὸ µεθύειν By. Εκάτθρον δὲ nàslovog οἶνου 
χρῆσιν ἐμφαέοαι, ἣν πολλών ἔνεκα αἰτίων οὐκ ἄν ἀπο- 
στρέφοιτο o σπουδαῖος. Ei δὲ οἴνωθήσοται, καὶ μεῦν- 
σθήσεται, χεῖρον οὐδὲν ἐκ τῆς μέθης διατθθείς, ἀλλὰ 
ταυτόν, ὅπερ καὶ ὃ ἐκ ψιλῆς τῆς οἰνώσθως παθών. Μία 

μὲν ἀπόδειξις περὶ τοῦ τὸν σοφὀὸν μοθυσθῆναι λέλεχται. 
4ευτέρα δέ ἐστι τοιαύτη. «Σχεδὺν ol νῦν ἄνθρωποι τοῖς 
προτέροις ἔξω μέρους ̓θραχέος οὐδὲν ὃ ὁμοιότροπον ζηλοῦν 
ἀξιοῦσιν » ἀλλὰ καὶ ἐν λόγοις xol ἐν & — τὸ p συνῳ- 
δὸν καὶ διαφωνοῦν ἐπιδείκνυνται' τοὺς μὲν Υὰρ λόγους 
ὑγιαένορτας xai ἐῤῥωμένους elc πάθος ἀνήκοστον xai 
φθορά» πθριήγαγον, avi σφριγώσης καὶ ἀθλητικῆς ον- 
ras [*] εὐεξίας οὐδὲν ὃ τι pi y0goUy πατασκενάσαντες, 
καὶ τὸν πλήρη καὶ ναστό», Oc ἔφη τις ὑπ' οὐτονίας ὅ 9γκον 
εἰς παρὰ φύσιν οἴδοῦσαν καχαξίαν ἂγαγόντος καὶ κονῷ 
φυσηµατι µόνον ἐπαίροντες, 0 δί ἔνδθιαν τῆς συνεχούσης 
δυνάµεως, ὅταν μάμστα περιταθῇ, ῥήγννται' τὰς δὲ 
πράξεις Τενέσθως καὶ σπουδῆς ἀξίας καὶ αὐτάς, ὥς ἔπος 

εἰπεῖν, ἄῤῥενας ἐξεθήλννα», αἰσχρᾶς avri καλῶν ἐργαζό- 
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pevos, e ὀλέγους δἶναι ποντάπασιν ἑκατέροις, ἔργοις τε 
xoi λόγοις $ ἄρχαισερόπου ὁμλώσοως ἐρῶντος. .Tosrag- 

οὖν ἐπὶ ἐκείνων πεουηταὶ xoá λογογράφου, κι κοαὸ ὅσθι τεερὶ 
τὰ ἄλλα µουσικῆς ἐσπούδαξον, ἤνθουν, ov τὰς &xoas 

διὰ τῆς éy évOpoic φωνῆς ἀφηδύροντός τα καὶ θρύπτον- 
Tec, ἄλλα siti τῆς διανοίας. πατθαγὸς xol πεχαλασμένον 
ἐγείροντος, xoi ὅσον ἐμμολὲς αὐτῆς ἁρμοζόμανοι φύσεως 
καὶ ἄροτῆς ὁργίοις. "Eo ἡμῶν δὲ 0 ὀψαφευταὶ xai σετο- 
πόνοι, καὶ ὅσοι τῆς ἐν βαφικῇ xai μυρεψικῇ ταχνᾶται 
περιθργνίας, aal. τι καινὸν χθῶμα 5 σχῆμα η ἀτμὸν 7 2ν- 
λὸν ἐπισειχίδονται τοῖς αἰσθησεσι», ὅπως τὸν ἠγεμόνα 
πορθήσωμεν vow. 

39. Tiívoc δὲ χάριν τούτων ἐμνήσθην; Ἵν ἀπτιδεί- 
Eo, ὅτι καὶ τὸ ἄκρατον οὐχ ὁμοίως οἳ ρὺν τοῖς παλαι 

προφέρονται. Ney μὲν γὰρ ἄχρι του σῶμα xa very 
παρεθηναι πίνονσιν ὠθρόως xod απενευστὶ i χαέροντᾶς, E sn 
καὶ προοφέρευ TOUS οἰνοχοουμένοις χελούοντος, xai ἂν 
διαμελλωσιν ἀγανακτοῦντος , ὅτι τὸν Φορμὸν λογόµενον 
παρ αὐτοῖς ποτὸν πδριψύχουσι, καὶ τὸ παράκομµα τῶν 
γυμνικῶν, τὸν παρούιον ὄγῶνω πρὸς τοὺς συνόντας ἐπι- 
δρύφυντοι, ἐν ᾧ μεγόλα καὶ καλά ἀλλωλονς ἀντοδρῶσυ, 
ωτα, ὄνας καὶ Χθιρών ἄκρους δακτύλαυς, καὶ ἀνεοία ὃ 
ἂν τύχη µέρη τοῦ σώματος, ἀπεοσθέοντος. Tour ἔστι 
τῆς ἡβώσης xoi θωτέρας καὶ agn ἀχμαζούσης ἆθλα, ὡς 
ἔοικθν, θὐφροσύνης, τῆς δὲ ἀρχαίας καὶ i προσβυτέρας τὰ 
ἐναντία. Πάσης yaQ καλῆς πράξεως up ἱερῶν τελδίων 
οὗ πρότθροι πατήρχορτο, νοµέζοντὸς μάλιστα οὕτως ai- 
σιον ἀποβήσεσθαι τὸ τέλος αὐτοῖς, xoi πρὶν οὔξασθαί 
t8 xoà θύσαι, καὶ οἱ σφόδρα τοῦ πράττειν ἔσπενδον οἱ 
καιρού, πάντως ἄκόμεινον, οὐκ ἀθὶ τὸ ταχὺ τοῦ βραδέος 
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Ἰούμενοι κρεῖττον. Οὐ προμηθτὶς μὲν γὰρ τάχος βλα- 
ερόν», βραδυτής δὲ per οὐρλπιστίας ὠφέλιμον. Εἰδύτες 
όν, ὅτι 7] τοῦ otov ἀπόλανσίς té xoi i χρῆσις dira: πολ- 
Wis ἐπειμελείας, οὔτε ἄρδην [5] οὔτε aei προροφέροντο τὸν 
ἄκρατον» ἀλλ ἕν το κόσμφ καὶ xoa προθήκοντε" πρό- 
tgo» 759 οὐξάμενοι καὶ θυσίας a ἀναγαγόντος xoi ἱλασά- 
µενοι τὸ ὁστον, σώματα καὶ ψυχὰς καθηράµενοι, τὰ μὲν 
λουτροῖς, τὰ δὲ νόμων καὶ παιδείας ὀρθῆς ῥεύμασι, φαι- 
0gol xoi yeyn2órec πρὸς ἀνοιμένην δίαιταν ἐερέποντο, 
μηδὲ οἵἴκαδε πολλάκις ἆ ἀφικόμενου, ἀλλ ἐν οἷς ἔθυσαν ie- 
ροῖς διαπατοῦντες, f ἵνα καὶ τῶν θυσῶν μεμνημένοι καὶ 
TOY τόπον αἰδούμενον i ἕεροπιραπεστάτην ὥς ἀληθώς ὄγω- 
σιν ̓ εὐωχίαν, μήτε λόγῳ, μήτθ ἔργφ διαμαρτάνοντος. "nó 
τούτου γέ τοι qao) τὸ μοθύειν ὠνομάσθαι , ὅτι ueta τὸ 
Όνειν ἔθος ἦν τοῖς πρότερον: οἰνθῦσθαι. Tio: δη μᾶλ- 
λον σϊκεῖος ἂν εἴῃ τῆς τοῦ ἀκράτου χρήσεως ἃ λεχθεὶς 
τράπος " σοφοῖς ἀνδράσιν, οἷς νῦν sal τὸ πρὸ τῆς μέθης 
ἔργον ἁρμόττει τὰ ve; σχοδὸν 190 οὐδὲ εἷς τών φαύ- 
λων πρὸς ἀλήθειαν i ἱορουργεῖ, καὶ ἂν ἐνδολεχεῖς μυρίους 
ßõos ἆ ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν ἀγάγῃ᾽ τὸ γὰρ ἀναγκαιότατον 
ἱερεῖον αὐτῷ λελώβηταε, 0 vovc, λώβας δὲ ov θέμις fo- 
μου προοψαύσασθαι. Δεύτερος μὲν δή λόγος οὗτος 
errat, δεὐινύς, ὅτι ovx ἀλλότριον ὁπουδαίου τὸ ue- 

δύει». 

Sententia tertia: vocis µόθη etymologia. 

40. Τρέον δὲ ἐστιν ἀπὸ διαφαρούσης τῆς πρὸς τὴν 
ἐτυμολογίαν πιθανότητος ἠρτημένον. Ίἡν γὰρ µέθην 
οὗ µόνον ἐπειδὴ μετὰ θυσίας ἐπιταλεῖται ομίζουσέ τινος 
ἐρῆσθαι, ἀλλ ὅτι καὶ µεθέσεως φυχῆς αἴτία yiyvetai: 
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μεθίται δὲ ὁ μὲν τῶν ἀφρόνων λογισμὸς Big πλειόνων 
ἴσχυσιν ἁμαρτημάτων, 0 δὲ τῶν θὐφρόνων εις ἀνόσεως 
καὶ εὐθνμίας xai ἱλαρότητος ἀπόλανσιν. “Ἠδίων γάῷ 
αὐτὸς ἑαυτοῦ νήφοντος οἴνωθεὶς 0 σοφὸς γίνεται, ax 
οὐδὲν ταύτῃ διαμαρτάνοιµεν φάσκοντες ὅτι µεθυσθγσι- 
ται «Πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἐκεῖνο λεκτέον, ὅτι ov σχι- 
θρωπὸν καὶ αὐχμηρὸν τὸ τῆς σοφίας εἶδος, ὑπὸ συννοία 
καὶ κατηφείας ἐσταλμένον , ἀλλ ἔμπαλι ü Oy xai pu 
ληνίζον, μεστὸν 719 οσύνης καὶ χαρᾶς. oq ὧν nollau; 
προήχθη τις οὐκ ἄμούσως παϊξαί τι καὶ 3 χαριεντίσασναν 
παιδιὰν μέντοι τῇ σθμνότητι καὶ σπονδῇ, xad one) à 
ἡρμοσμένῃ Mog φθόγγοις ἀντιφώνοις εἰς ἑνὸς μέλος 
αρᾶσιν συνηχοῦσαν. Κατὰ poi» τὸν ἑερώτατον Μο 
σῆν τέλος 6 ἐστὶ σοφίας παιδιὰ καὶ yes, ἀλλ ovy ἃ τοῖς 
γηπίοις & ἄνου φβονήσεως πᾶσι μελετᾶται , ἀλλ à τοῖς 1 
πολιοῖς, οὐ χρόνῳ. μόνῳ, ἀλλὰ xoi ? ῥουλαῖς ἀγαθαῖ re 
γονόσιν. Ovy ὁρᾷς, , Oti τὸν αὐτηκόου xai oro] 

τῆς ἀπιστήμης ἄρυσάμενον οὐ µετέχοντα γέλωτος, dà 
αὐτὸν θίναι γόλωτά φησι; Ovróc ἐστιν Ἴσαά», Wy 

μηνεύεται γέλως, ὃν παίζειν μετὰ τῆς ὑπομονῆς, qp Pt 
βέκκαν Εβραῖΐοι καλοῦσιν, ἁρμόττει. 

Vini usus sapientem reddit comiorem , pravum quidem etin 
vehementiorem. 

41. Την δὲ [*] Sela» παιδιὰν τῆς ψυχης ἴδιώτῃ p 

ov Sus ἐδεῖν » ῥασιλαῖ δὲ Keorw, ᾧ πόμσεολον jg 
παρῴκησε», 8i καὶ μὴ πάντ ἐνῴχησθ τὸν αἰῶνα, -σοφᾶ. 
Ὡροραγορεύοται οὗτος Abuulex ὃς διακύψας τῇ ow 
δε τῷ διοιχθέντι καὶ φωσφόρῳ τῆς διανοίας 0 ὄμματν TO TY 
Ἰσαὰκ εἶδο παΐζοντα μοτὰ “Ῥεῤόκκας τῆς γυναικὸς ovr. 
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γὰρ ἄλλο ἐμπρέπει & ἔργον σοφῷ, ἢ | τὸ. noii καὶ 7α- 
yv Oo: xai guyeugatyeg dos τῇ TOY καλών ὁ υποµονῇ ; ; 

"E ὧν ὅτι καὶ µοθυσθήσεται gov ἐστι, τῆς µέθης ᾖθο- 
οιούσης sai ἄνοσιν xoi * agélsvay * ὀᾳγαξομένης᾿ ὃ γὰρ 
χρατος τὰ τῇ φύσει προρύντα ὀπιτοίνειν καὶ σφοδρύνειν 
ρικεν, εἶτε καλά, eite καὶ τὰ ἐναντία, — καθάπερ xoi 

ολλὰ τῶν ἄλλων, ἐπεὶ καὶ χρήµατα αἴτια μὲν ἀγαθῷ 
γα ὤν, κανῷ δό, ὥς ἔφη τις, κακών, xoi πάλιν δόξα του 
"d ἄφρονος τὴν κακίαν ἐπιφανεστέραν, τοῦ δὲ δικαίου 
ἦν ἀρετῆν εὐκλεαστέραν ὄπιφραθει. Οὕτως οὖν καὶ ὁ 
ἔχρατος ἀναχυθεὶς τὸν μὲν πάθοσι κοχρημένον εὐπαθέ- 
rregox, τὸν δὲ εὐπαθείαις εὐμενέστερον καὶ ἴλεων μᾶλλον 
ηπειργάσατο. Τίς ye μήν oux οἶδεν, ὅτι δυοῖν ἐναντίων 
ἰπειδὰν ὁὃάτερον εἶδος ὀφαρμόζη πλείοσι, καὶ Άύτερον 
ἐξ ἀνάγκης συµβήσεται; Οἷον Aevxov καὶ µέλανος ὀναν- 
[έων ὄντω», ei τὸ λθυκὸν ἀστείοις τθ καὶ φαύλοις, xol τὸ 
μέλαν ἐξίσου δήπουδεν ἀμφοτέροις, συχὶ μόνοι προς- 
σται τοῖς ἑτέροι. Καὶ µῆν τό 73 νήφειν καὶ τὸ µε- 

θύειν ἐναντία" µετέχουσι δὲ τοῦ νηφειν, ὣς ὃ τῶν προ- 

τέρων Λόγος, ἀγαθοί τβ καὶ φαῦλοι, ὥςτο καὶ τὸ µεθύειν 
ἱχατέρῳ τῶν οἰδών ἐφαρμόττε. Μεθυσθήρεται τοι- 
[άρτοε xal o ἀστεῖος, μηδὲν τῆς ἀρετῆς αποβαλών. 

Sententiae antea propositae testes. 

Ei δὲ ὥσπερ ἐν δικαστηρέῳ μη μόνον ταῖς dyré- 
(νοις — αλλὰ καὶ ταῖς ἀτέχνοις λεγοµέναις 
(ρηστέον, ὧν µία ἐστὺν ἡ ^ διὰ τῶν μαρτυριών, πολλοὺς 
tai  οὐδοκίμους μαρτυροῦντας παρεξόμοθα noia ἰα- 
ιρῶν καὶ φιλοσόφων, οὐ λόγοις µόνον, ἀλλά καὶ 7θάµ- 
μασι τὴν µαρτυρίαν σηµαινομµένους. Murs yàg ἄπο- 
Puino 11. 
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λολοέπασι συντάξεις, ἐπιγράψαντος περὶ µέθης, b ái 
rapi vss αὐτὸ μόνον olvov χρήσεως σκοποῦσι», οὐδὲ 
πθρὸ τῶν ληροϊν εἱωθότων προςοξοτάζοντες, ἀλλ ὅσον 

καιρῷ σοφό». Ov τοίνυν διαμαρτησόμούα [*] λέ 
ὅτι µονσθήσετα. Ens δὲ οὐδεὶς καθ αὐτὸν c 
ζόμονος ἀναγράφσται yy — si δὲ ἀγωνίζεται eu 
χεῖν μᾶλλον ἂν εἰκότως δόδαι ——, ἀνάγκη καὶ τοῦ 
ἐναντίον κατασκευάζοντας λόγους sing, iva 

peri? κρίσιο, μηδὲ ἑτέρου μέρους ἐξ ἐρήμου n 
σθέντος. "Eon δὲ πρῶτος καὶ δυνατώτατος οὗτος, κ 
— οὖν ἂν τις οὐλόγως λόγον ——— F 

Ο οὐκ ἄρα µεθύθι ὁ ἀστοῖος. 
τοὺς ἄλλους όξης συνδίροι», ἄμοινον xad P or 
προτεινοµένων αντιλόγαιν, ἵνα μὴ μακρηγοροῦνν 
πλεῖον διοχλαν δοκώμε». dire δή ne ἐναντιον 
ὅτι κατὰ τὸν λεχθέντα λόγον 0 σοφὸς ovra uslayyo 
ποτό, οὔτε κοιµηθήσεται, οὔτο συνόλως &modreniva 
δὲ µη συμβαίνουν τε τοιούτο», ἀφυχόν έστω ἢ δᾷσ, 
Ὄρωπος δὲ οὐκ. ἂν si»; τὸ ποράπαν. Ty: 
του λόγου μιμησάμενος , ἐφαρμόσαι τὸν τρόπον L 
τῷ μελαγχολῶντι, ἤ Jj ποιμωμόνῳ, η ἀπονήσκο»τε 
ἂν τις γὰρ οὐλόγως λόγον ἀπόῤῥητον τῷ τοιούτω · 
κατάθοιτο, τῷ δὲ ὁ σοφῷ p οὐλόγως" oð⸗ ἄρα" 
οὔτο κοιµᾶται, ούτε ἀποθγήσκοι ὃ σοφός. 

moe ap o «Αθ Graeme 
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(Cf. Gen. 9, 30.) 

(I, 357.] 
| Moyses vini usum aliis concedit, aliis non. 
) 
1. [* Ta μὲν τοῖς ἄλλοις ̓φιλοσόφοις εἰρημένα περὸ 

» ὣς οἷόν το ἡ», ἐν τῇ πρὸ ταύτης ὑτεμνήσαμεν βί- 
Νυνὶ δὲ ἐπισκεψώμεθα , τὗα τῷ πάντα pey idus 

σοφῷ νοµοθέτῃ πορὶ αὐτῆς Soxst* πολλαχον γὰρ της 
μοθεπίας olyov καὶ τοῦ }9ννῶντου. φυτοῦ τὸν oio», 

διαµέμνηται. Καὶ τοῖς μὲν ἐμπύνειν ἐπιρύπει, 
ὃ οὐκ ἐφέπσε'. «αἱ τοῖς αὐτοῖς ἔστιν ὅτε προςτάττει 
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σιν oi την μεγάλην Sv οὐξάμενοι, oig ἀκράτα) χρῆσθαι 
ἄπείρηται, ot λειτουργοῦντες | eges. 6i δὲ προοφερόµε: 
»oi τὸν οἶνον, µνρίοε, μάλιστα τῶν ἐπ ἀροτῇ καὶ παρ 
αυτῷ τεαυμασμένω». Igi δὲ περὶ τούτων ᾿ἄρξασθα 
λέγει», τὰ συντείνοντα πρὸς τὰς κατασκευὰς αντών ακρι- 
βωτέον. Ἔστι δὲ, ὥς Υ οἶμαι, τάδε. | 

Varia, quae mero significantur. — Nuditas, cuius cause 
vanae. 

2. Σύμβολον τὸν ἄκρατον Μωὺσῆς ovy &voc, αλλα 
πλειόνων εἶναι νομίρβι, τοῦ ληρεϊν καὶ παραπαέεω, ayo- 
σθησίας παντελοῦς, ἀπληστίας ἀκορέστου, xal δυςαρέστοι 
οὐθυμίας, καὶ οὐφροσύνης τῆς τὰ ἄλλα περιεχούσης, "1 
πᾶσι τοῖς εἰρημένοις ἐμφαινομένης γυµνότητος, D τὸν 
Nos [3] μεθυσθέντα qoi χρήσασθαι. Τὸν μὲν on 
οἶνον λέγεται ταῦτα ἐργάβσθαι. Μευρίοι δὲ xai τῶν ov 
προςαψαμένων ἀκράτου νήφειν ὑπολαμβανοντες τοῦ 
ὁμοίοις ἄλίσκονται καὶ ἔστιν ἰδεῖν τοὺς μὲν αὐτῶν ἀφραί- 
νοντάς T8 καὶ ληροῦντας , τοὺς δὲ ἀναισθησίᾳ παντεὶᾶ 
κατεσχηµένους , τοὺς δὲ μηδέποτε πληρουµένους, ati à 
τῶν ἀνηνύτων δαρῶντας, διά angela ἐπιστήμης" τοὺς à 
ἔμπαλιν Υανωμόνους καὶ θὐφραινομένουρ" τοὺς δὲ τῷ ór- 
τι γυµνουµένους.. Tov μὲν οὖν ληραῖν αἴτιον ] ἐπιη- 
μιος ἀπιοιδουσέα, λέγω δ ov τὴν παιδδίας ἄνεπιστημν- 
σύνη», ἀλλὰ τὴν πρὸς αὐτῆν ἀλλοτρίωσιν" τοῦ O^ ayai- 

σθητεῖν ἡ s ἐπίβουλος καὶ πηρὸς &yvoia ἁπλησεέας s 
ἄργαλθωτάτη παθὼν ψυχης ἐπιθυμία": εὐφροσύνης X 
κτῆσις ὁμοῦ καὶ χρῆσις ἀρετῆς ἍΓυµνότητος μέντοι 
πολλά, ἄγνοια τῶν ἐναντίων, axaxía xai ἀφέλεια sar, 
αλήθεια 7j τὰ τῶν συνεσχιασµένων πραγμάτων ἄνακαλν- 
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Iro Q&oc ἄγουσα δύναµις, τῇ μὲν ἀπαμφιάσασα aperi, 
5; δὲ κακίαν. iy μέρει. "Apo μὲν γὰρ ovy οἷον ἀποδύ- 
rag O-os, ἀλλ οὐδ' ἐνσκευάσασθαι ταύτας δυνατόν΄ ἐπει- 
jk» δέ τις ἀποῤῥψη τὴν ὁτέραν, ἐξ ὄνάγκης τὴν ἐναν- 
tice⸗ ἀναλαβὼν ἐπαμφέσχσται. Ὥρπερ roo ἡδονῆν xai 
αλγηδόνα φύσοι μαχομένας, Qc 0 παλαιὸς λόγος, DT. μίαν 
«ορυφήν συνάψας ὃ θΘεὸς ἑκατέρας αἴσθησιν ovx ἐν τῷ 
αυτῷ : διαλλάττουσι δὲ xgóvois éveigyágaro, κατὰ τὴν 

φυγήν τῆς ἑτέρας κάθοδον τῇ ἐναντίᾳ ; ψηφισάμενοο" ov- 
τως ἀπὸ μιᾶς ῥέζης τοῦ ἡγεμονικοῦ τά te ἀρετῆς xai κα- 
κέας διττὰ ἀνέδραμεν & ἔρνη, μήτο ἠλαστάνοντα, ume ur 
ποφοφόύντα ἐν τῷ αὐτῷ. Ὁπότε μὲν γὰρ qv 
xci ἀφαναύεται θάτορον, ; ἄρχεται ἀναβλαστάνειν καὸ 
χλοηφορᾶῖν τὸ ἐναντίον; ὣς ὑπολαροῖν , ὅτι ἑκάτερον 3 τῇ 
Φατέρου Φδυοχεραῖνον εὐπραγίᾳ στέλλεται Al ἣν αἰτίαν 
φυσικωτάτην τὴν Toxoß ἔξοδον, eicodo» "Hoa παρίστη- 
σεν », Ἐγένετο ráe" gai», 000» ἐξηλθεν Ἰσακώβ, «ey 

"Haa 0 ἀδελφὸς αὐτοῦ. (Gen. 27, 30.) Μέχρι μὲν 
γὰρ ivoyolale: καὶ ἐμπερυταταῖ τῇ vv Φρόνησις, ὑπερ- 
όριος πᾶς ὃ ἀφροσύνης ἑταῖρος ἐχτετόξουται ἐπειδὰν 
δὲ -µαταναστῇ, venous χάτεισιν ἀκεῖνος, τῆς ntoleuiov 
xei δυομενοῦς, δὲ ἦν ἠλαύνετο καὶ ἐφυγαδούετο, µηκέτι 
τὸν αὐτὸν χώρον οἰκούσης. 

Morum ruditas prima delirandi et peccandi causa idemque 
Lai prae mero deliratio. 

3. Τὰ μὲν οὖν ὡρανεὶ προοέµια τῆς γραφης ἀρκούν- 
τως λέλεκται. Τὰς δ᾽ ἀποδείξεις ἑ ἑκάστων προςαποδώ- 
cosy, ἀπὸ TOU πρώτου πρῶτον ἀρξάμενοι διδάσκει». 
Tip τοίνυν ἀπαιδευσίαν τοῦ [3] ληρεῖν καὶ ἁμαρτάνειν 
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αἰτέαν ἔφαμεν δἶναι, καθ παρ pupils τῶν ̓ἀφρόνων τὸν 
πολνν ἄνρωτον' ἀπαιδονσία roe τῶν ψυχης ἅμαρτημά- 
των, & δεῖ τὸ ἀληθὲς — τὸ ἀρχόκακον, ap 36 dome 
eno πηγῆς ῴέουσιν ai τοῦ ' βίου nasse, πότιμον μὲν καὶ 
σωτήριο» οὐδὲν οὐδενὶ vua. ἀιδιδοῦσαι τὸ παράπω, 
ἀλμυρὸν δὲ νόσον καὶ φθορᾶς τοῖς χρησαµένοις αἴτιον. 
Οὕτως γοῦν κατὰ ἄναγώγων καὶ απαιδεύτων 0 Ῥομοδέ- 
της φονᾷ, ὡς καὶ οὔδηνὸς ἴσως ἑτέρου. Τεκμήριον δὲ 
τς αἰσὶν οὗ μὴ ἐπιτηδούσαι μᾶλλον ἢ η qos: σύμμαχοι 
παρά 18 ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις {φεσι τῶν ζώων: 
AM οὐδὲ μανοὶς ἑτόρους ἂν εἴποι τις 5 τοὺς τοκόας s 
yat" κήδοται γὰρ ἀδιδάντῳ τῇ φύσαι τὸ τοσεονηκὸ» aei 
τοῦ yevopévov, καὶ σωτηρίας αὐτοῦ καὶ διαµονῆς τῆς 8; 
ἅπαν πρόνοναν ἔχοι. 

Poenae gravissimae a Moyse in liberos rudes constitutae. 

4. Τοὺς οὖν ἐκ φύσεως σνναγωνιστὰς ὑπάρχοτα 
aic ἐχδρὼν μετολώ εν τάξιν ἐσπούδασε, »ατηγόρους ἐπ. 
στήσας τοὺς δοόντως c ἂν συναγορεύσονεας, πατέάρα xci 
µητέρα, iv 99 a» εἰκὸς sj» σώδεσθαι μύρων, —R 
—RtRX — 7άρ tot φησέν, »vióc A ἀπδοθῆς καὶ 
ἐρθθστής, οὐχ ὑπακούων ̓ φωνής πατρὸς, καὶ μητρός, καὶ 

παιδεύωσιν αὐτόν , xoi μὴ δἰοακούῃ αντῶν' 
αὐτὸν ὃ πατήρ αὐτοῦ xai 5 wire ἐξάξουσιν εἰς την yt- 
ῥουσίαν τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ énà την πύλη» τοῦ τόπου 
— καὶ ἀροῦσι τοῖς ἀνδράσι τῆς πόλεως αὐτῶν" 0 
oc ἡμῶν οὗτος ἀπειθεῖ καὶ ἐρεθίζοι, καὶ ovx εἰςακουει 

* φωνῆς ἡμῶν, συμῤολοκοπών οἴνοφλυγῖ. Καὶ λο- 
βολήσουσιν αὐτὸν οὗ ἄνδρος τῆς πόλεως, καὶ ἀξαρεῖς τὸν 
πονηρὸν ἐξ vua» αὐτῶν. (Deut. 24, 48-11.) Ουκου 
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cL 2εοετηγορίαι age) uj vérragec". ἀπδίθδια xai ἐροθισμὸς 
xo συμβολῶν θὐρφορά καὶ μέθη. Ἀξεγίστη δὲ €$ τελον- 
χαέος , πιαφαύξην ἀπὸ τῆς πρώτης ἀποιδοίας lafovca: 

ἀρξαμένη γὰρ ἀφηνιάζιν ἡ ψυχῇ καὶ προελθοῦσα διὰ 
ἔριδος καὶ φφιλονθικέας, ἐν * ὕστατον ὅρον ἔρχεται, μέθην, 
την ἐκστάσοως καὶ παραφφοσύνης αἰτέαν. “Ἑκάστης δὲ 
T6» κατηγοριών ty» δύναμιν ἐδεῖν à ἀνογκαῖον, τὴν ἀρχῆν 
ἀσεὸ τῆς πρώτης λαβόντας, 

AFissditatis quatuor species : contumacia, protervitas (5), sym- 
bolarum collatio (6. 7), pessuaa inter omnes. temulen- 
tia (8). 

5. JMyopuolórgros Soívvy περιφανῶς, ὅτι τὸ εἴκειν 
xoi seid αρχθῖν ἀρατῇ καλὸν καὶ θυμφόρον, dite τὸ ἄπθι- 
Φ εν ἔμπαλν αἰσχρὸν καὶ οὐ μετρίως ἀλυσιτολές, τὸ δὲ 
δη xoi ἐροθίδειν ὑπορβολῆν πᾶσαν πεγώρηκα τοῦ δεινοῦ᾽ 
o γὰρ ἀπδιθὴς τοῦ φιλέριδος ἡ ήττον μοχθηρός ἐστιν, 0 Ó 
μὲν αὐτὸ µόνον τῶν προοταττοµένων ἀλογῶν, ὃ δὲ καὶ 
το. ἐναντίοις ἐγχειρᾶῖν ὑπουδὴν παπονηµάνος. Φόρο δὲ 
ὡς n τούτο Θεασώμοῦα. No Ouov ααλούρντος, ei τύ- 
χοι, τοὺς [3] γονεῖς τιμᾶν -— 0. D τιμών ἀποιθής, o0 
ἀτιμαάξων φάορω. «Καὶ ακάλιν τοῦ την πατρίδα σώζοιν 
ὄντος δικαίου — τὸν μὲν πρὸς αὐτὸ τοῦτο ὄχνφ χρώμε- 
vov ἀπειθη, τὸν Ó ὅτι καὶ προδιδόναι διγνωκύτα δύς- 
ἑρσ καὶ qulóvemoy 4 Aaxsdov. Ὅτε μη χαριδόμενός τισ, 
ἐναντιούμανος δὲ τῷ φάσκοντε Dey ὠφελαῶῖν, ἀπειθώ: 6 
δὲ πρὸς τῷ ur) χαρζεσθ αι κα) ὅσα βλάβης ἀστὸν ἐμποιῶν, 
ἔριδι ἐπαιρόμονος, ἀνίατα ἐξαμαρτάνε. Καὶ μὴν ὅ ys 
ἱερουργίαις xoi τοῖς ἄλλρις ὅσα 790€ ψυσέβδιαν ἀναφέρε- 
tos μὴ χρώμενος ἀπαιδεῖ προςτάξοσυ, ac ὃ νόμος εἴωθο 
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περὶ τούτων προοτάττοιν΄ ἀναροόίδαι δὲ ὃ πρὸς τὸ 
τίον, ἀσέβοιαν, ἀποκλίνας καὶ ἀθεότητος εἰρηγητής. 

6. Oloc ἦν o φάσκων᾿ »Ti; ἐστιν οὗ ὑπακούσ 
μαι Ue καὶ πάλιν » Ovx οἶδα τὸν κύριο». " (Exod. $,2. 
4ιὰ μὲν οὖν τῆς προτὰρας ' φωνῆς πεαρίστησιν, ὅτι 
ἔστι τὸ θεῖον᾽ διὰ δὲ τῆς ἔποιτα, ὅτι ei xoà ἔστιν, ἄλλα 
τοι ἀγνοσῖται, ὅπερ ἐκ τοῦ μή προνοεῖν συνάγεται 5 
73e προενόει, καὶ ἂν ἐγινώσκετο. Συμβολάς 5 us καὶ 
ἐράνους quu» ἐπὶ μὲν τῇ τοῦ ἀρίστου κτήματος μετου- 
uto, φρονήσοως, ἐπαινοτὸν καὶ. συμφέρον , ἕνεκα δὲ τῇ; 
τοῦ ἀνροτάτου πάντων ἀφροσύνης, ἀλυσιτελές τ καὶ ψε- 
τόν. 4i μὲν οὖν πρὸς τὸ ἄριστον evolat" πόθο; 
ἀρετῆς, τῶν καλῶν ζῆλος, µελέται συνθχαῖς, ἀσκήσεις ἐπί- 
πονοι, ἄτρυτοι καὶ ἀκμῆτες πόνοι. αἱ δὲ πρὸς τὸ ἐναγ- 
tiov: ἄνεσις, ῥᾳθυμία, τρυφή, θρύψις, παντθλής ἐχδιαί- . 
τησι.. δεν μέντοι καὶ τοὺς ἐπαποδυομένους πολνο:- | 
νίᾳ καὶ καθ ἑκάστην ἡμέραν γυμναζομένους καὶ ἀθλοῦν- 
τας τοὺς ἐπ ἁπληστίᾳ γαστρὸς ἄθλους ἐστὲ συµιβολᾶ: 
μὲν ὣς ἐπέ vot τῶν λυσιτελὼν ἰοφέροντας, ζημιουμένοις 
δὲ παντα, χρήματα, σώματα, ψυχάς' τὰ μὲν γὰρ οἰοφί- 
ροντες μειοῦσι τὴν οὐσίαν, τῶν δὲ σωμάτων διὰ τὸ ἄβρο- 
δίαιτον κατακλώσι xol Φρύπτουσι τὰς δυνάμεις, Kc δε 
ψυχάς, ποταμοῦ χοιμάῤῥου τρόπον ἀμετρίᾳ 1909» ! ἐπι- 
κλήύδοντοο, εἰς ῥυδὸν ἀναγκάζουσι δύεσθαι. — TOv αὐτόν 

δῇ τρόπον xdi ὅσοι φέρουσιν ἐράνους ἐπὸ καθαιρέσν 
παιδείας, τὸ κυριώτατον τῶν ἐν αὐτοῖς ζημιοῦσε, δια- 
νοιαν, ἀποκόπτοντος αὐτῆς τὰ σωτήρια, φρόνησιν xu 
σωφροσύνη», ἔτι δὲ ἀνδρίαν καὶ δικαιοσύνην. — dió µοι 
δοκεῖ καὶ αὐτὸς ὀνόματι συνθέτῳ χρῆσθαι, τῷ ,,συμβο- 
λοκοπῶών'-, πρὸς δήλωσιν ἐναργεστέραν τοῦ σημαινομένου 
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διώτε τὰ κατὰ ἀρατῆς ἐπιχειρήματα ὥσπερ τινὰς συμβο- 
Lc: xai ἐράνους δἰοφέροντας Έιτρὠσχουσι καὶ διαιροῦσι 
καὲ συγκὀπτουσὶ μέχρι παντελοὺς φδορᾶς τὰς φιληκόους 
coca φιλομαθαῖς ψυχάς. 

1. 'O μὲν οὖν σοφὸς Ἀβραὰμ ἐπανολθεῖν λέγδται 
j, 7EÓ τῆς υοπῆς τοῦ Χοδολλογόμορ καὶ τῶν βασιλέων 

τῶν uet αὐτοῦ (Gen. 14, 11), 0 δὲ Ἁμαλῆκ ἔμπαλιν 
τοῦ ἀσχητοῦ την οὐραγέαν. κόπτοιν' (Deut. 25, 18), — 

ἀκολουθέᾳ φύσεως ; ἐγδρὰ γὰρ [*] τὰ ἐναντία καὶ τὸν 
iz ἀλλήλοις —R ael μελοτῶντα. Τὸν δὲ χοµίζοντα 
τὰς συμβολὰς καὶ ταύτῃ μάλμσή᾿ ἄν τις αἰτιάσαιτο, ὅτι 
ου μόνον ἄδωκεῖν, ἀλλὰ καὶ συναδωκεῖν € ἔγνωκεν ἑτέροις, 
ἀξιώῶν τὰ μὲν αὐτὸς δἰρηγεῖσθαι τὰ δὲ εἰρηγουμένων ᾱλ- 
λων ἀκροᾶσθαι, ὅπως καὶ φύσεν καὶ µαθησοι διαμαρτά- 
νων μηδεμίαν eis σωτηρίαν ὑπολείπηται χρηστὴν ἐλπίδα 
ἑαυτῷ, — xal ταῦτα νόµου διειρηκότος. — * Ζίνεσδαι 
μετὰ πολλὼν ἐπὶ κακίᾳ'- (Exod. 32, 2’ τῷ γὰρ ὄντι πο- 
λύχουν μὲν καὶ πολυφορώτατον dy ἀνθρώπων ψυχαῖς τὸ 
κακόν, ἐσταλμένον δὲ καὶ σπάνιον τὸ αγαθόν' παραΐνο- 
σις αὖθις ὠφαλιμωτάτη μή τοῖς πολλοῖς μεθ ὧν τὸ 
ἀδικαῖν, ἀλλ ὀλίγοις, μεθ ὧν τὸ δικαιοπραγεῖν, συμφέ- 
ρεσύαι. 

8. Τὅταρτον xai μόγιστον τοίνυν ἔγκλημα ἦν τὸ μᾶ- 
— ov ἄναιμόνως, ἀλλὰ σφόδρα συντόνωρ᾽ τὸ γὰρ 
οἴνοφλυγαῖν 1 ἴσον ἐστὶ τῷ τὸ παραίτιον ἀφροσύνης. φάρ- 
paxov, ἀπαιδευσίαν, τύφεσθαι καὶ ἀνακαίρσθαι καὶ 
ἀναφ]άγεσθαι, μηδέποτθ σβοσθῆναι δυναµένη», ἀλλ ὅλην 
δὲ ὅλων cel τὴν ψυχην ἐμπιπρῶσάν τθ καὶ πυρπολοῦσαν. 
Εἰκότως ovy ἕψεται δίκη, πάντα μοχθηρὸν τρόπον éxxa- 
Φαίρουσα διανοίας. «4έγεταὶ γάρ »ἐξαρεῖς τὸν πονη- 
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ρό», «« οὐκ ἐκ πόλως 7 χώρας D ἔθνους, adl nés ν υμων 
αὐτῶν. (Deut. 21, 21.) "Hyiy rag αὐτοῖς ἐνυτεάρχουσι 

καὶ ἐμφωλούουσιν oi ὑπαίτιοι xai οὐ λογισμού 
οὔς, ὑπότθ ἀνιάτως ἔχοιαν, ἀποκόπτειν καὶ διαφθερυ 
ἀναγκοῖον. Τὸν οὖν ana; xai —2 καὶ λόγων πι” 
Φανότητας ὥσπερ τωὰς συμβολὰς. xal ἐράνους , ἐπὶ κα- 
φαιρέσει τοῦ καλοῦ πορίξοντα, xai ἀπράτῳ φλεγόμενο, 
xoi i καταμδθύοντα ἀρετῆς, xol παροινίας ἐκτότως εἷς αἲ- 

τὸν παροινοῦντα, δίκαιο» ἦν κατηγόρους μὲν τοὺς σιµ- 
µάχους λαβεῖν, πατέρα xai μητέρα δέον ἐνδέξασθαι παν- 
τελη »ουθεσίαν xai σωφρονισμὸν τῶν οἵων το σώῷσύαι 
Πατρὸς δὲ καὶ μηερὸς κοιναὺ μὲν ei κλήσεις, indu 
δὲ ὄννάμοις τὸν yo τόδε τὸ πᾶν ἐργασάμενο | 
μιουργὸν ὁμοῦ καὶ πατέρα εἶναι τοῦ χογονότος a , 
δίκη φήσομον , μητέρα δὲ τὴν τοῦ ποποιηκότος ἐπισι 
μην, ᾗ συνὼν 0 Φεὸς --- οὐχ ὡς ἄνθρωπος — ronsæ 

7ένοσιν. Ἡ δὲ παραδεξοµένη τὸ τοῦ Φιοῦ σπεόρμα u- 
—8R ὠδῖσι τὸν μόνο» xal ἀγαπητὸν αἰσθητὸν vir 
[*] ἀπεκύησθ, ΄ τόνδε τὸν κόσμο». Εἰρώγεται yov nae 
Us τῶν ἐκ τοῦ -Salov χοροῦ ἦ σοφία περὶ αὐτῆς Myow: 
τὸν τρόπον τοῦτον’ 0 Φεὸς ἀτήσατό ps5 πρωτίσιῇ 
τῶν ἑαυτοῦ ἔργων, καὶ πρὸ τοῦ αἰώνος ἐδεμελέωσέ u^ 

(Prov. 8, 22 ο.) I» 190 ἀνογκαῖον τῆς μητρο; καὶ 
τιθηνῆς τῶν ὅλων πάνθ' ὅσα ei; γένθσιν ἠλδε εἶναι y 
τερα: 

s 

Parentum accusationem quis ferre possit? Pater auiem ti! 
recta ratio, mater disciplina encyclica : qui | parentes que 
tuor habent flliorum ordines. 

9. Τούτων οὖν τῶν γονέων zig ἱκανὸς ὑποσινα 



[τ, 362.] LIB. DE EBRIETATE. 303 

«ocrzjyoglay ἀλλ οὐδὲ μισρίαν ἀπειλὴν ἢ ἑλαφροτάτην 
κατάμεμψν. Ουδὲ γὰρ τῶν δωρεών i ixayóc. οὐδεὶς χω- 
gc es τὸ ἄφθονον πλῆθος, ἴσως δὲ οὐδ o κόσμος, ἀλλ’ 
oio fgoxéia δεξαμενή μογάλης ἐπιῤῥεούσης τῶν τοῦ Φθού 
χαφίτων πηγῆς τάχιστα ἀτοτεληρωφθήσοται, ὥς ἀναβλυζειν 
τε xol ὑπερεκχεῖσθαι. — Ej δὲ τὰς εὑεργεσίας ἀδυνατοῦμεν 
δέχεσθαι, τὰς κολαστηρίους δυνάμεις πῶς ἐπιφερομένας 
οὔσομεν: Τοὺς μὲν δη τοῦ παντὸς γονοῖς ὑεοξαιρετέον 
τοῦ παρόντος λόγου τοὺς δὲ φοιτητὰς καὶ }γωρέμους 
αυτών τὴν ἐπεμέλειαν xoi προστασίἰαν αἱληχότας ψυχώ», 
ὅσαε μὴ ἀναγωγοὶ καὶ ἄμουσοι, νυν ἐπισκεφώμεθα. ITa- 
τέρα τούνυν εἶναί φαμον τὸν ἄῤῥανα xoi τέλοιον καὶ ὁρ- 
Sor λόγον, μητέρα δὲ τὴν μέσ" καὶ ἐγκόκλιον χορδίαν 
τε καὶ παϊδαίαν, οἷς καλὸν καὶ συμφέρον, ὡς dy ἔκγονον 
τοκεῦσι, πείθεσθα. Tov μὲν οὖν πατρός, ógó Sov Ào- 
yov; παράγγελµα, ἔποσθαι καὶ axolovOs τῇ φύσει, 
yvuro καὶ ἀπημφιασμένην ἀλήθοδιαν μετοδιώκοντας" 
σεαιδείας Os, τῆς μητρός, ὁέσει δικαίοις ngocfyerm a κα- 
τὰ σπόλοις καὶ ἔθνη καὶ χώρας ἔφαντο οἱ πρὠτοι δόχησιν 
πρὸ ἀληθείας ἀσπασάμενοι. Τοῖς γονεῦσι τούτοις τέτ- 
Tages παίδων siai τάξεις 4 μὲν ἄμφοτέροις καταπαιθδής, 
s δὲ οὐδετέρφ προφέχουσα, ὀναντία τῇ προτέρᾳ ---, τῶν 
à ἄλλων Turelnc ἑκατέρα” 7? μὲν 709 αὐτῶν φιλοπά- 

τωρ σφόδρα γεγονυῖα τῷ μὲν goce, μητρὸς δὲ καὶ 
τῶν ἐπισκέψρων αὐτῆς ἀλογεῖ , { δὲ ὄμπαλιν φιλομήεωφ 
εἶναι δοκοῦσα τῇ μὲν πάντα ὑπηρετεῖ, τῶ» δὲ τοῦ πτα- 
τρὸς ἥχιστα φροντίζει. H μὲν οὖν πρώτη τὰ κατὰ 
πάντων ἆθλα οἴσεται νικητήρια, 7 δὲ avtinolos 3 ἥσταν 
ὁμοῦ καὶ φθορὰν ἀναδέξεται, τῶν δὲ ἄλλων ἑκατέρα s 
ui» δεντορβίω», ἡ δὲ τρτων ἄθλων µηταποιήσοται, devrs- 
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θείων μὲν 7 ms&Üagrovca πατρί, τρίτων δὲ η 

μητρέ. 

Horum ordinum unus est φιλομήτωρ, inanibus quidem 
tmptis opinionibus ductus, et a Tothore repraesentat 
(10. 11.) 

10. Της μὲν οὖν φιλοµήτορος, ταῖς τῶν πολλών 06 
ξαις ὑπεικούσης καὶ κατὰ τὰς πολυτρόπους τοῦ βίου ς 
λώσεις παντοδαπὰς µεταβαλλούσης ἐδέας, [*] Αἰγυπτί 
Πρωτέως τὸν τρόπο», ὃς τῷ navó ὅσα ἐν τῷ π 

πεφυκέναι γύεσθαι τὸ ἀληθὲς ἀδηλούμενον ἔ ἔσχεν εἶδος, 
τύπος ἐναργέστατος 1οθόρ, πλάσμα τύφου, πρὸς nol» 
xoi πολιτδίαν συγκλύδων xal μιγάδων ἀνθρώπων κενοῖ͵ 
αἰωρουμένων δόξαις μάλιστα à ἁρμόστων. Μωυσέως γαρ 
τοῦ σοφοῦ τὸν λθὼν ἅπαντα τῆς Veris πρὸς οὐσέόβειαν | 
καὶ tui Φεοῦ μοτακαλοῦντος καὶ tag γε προρτάξεις καὶ | 
τοὺς ἱερωτάτους »όµους ἀναδιδάσκοντος --- qnoi Τρ, 
ὅτι »ἐπειδαν Τόνηται αὐτοῖς ἀντιλογία καὶ ἔλθωσι προς 
με, διακριῶ ἕκαστον, xai συμβιβάσω τὰ προςτάγµατα 
τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν νόμο» αντοῦ- (Exod. 18, 
ελθὼν o δοκησίσοφος loO0Q, τῶν μὲν Osíow ἀμύητο: 
ἀγαθῶν, τοῖς δὲ ἀνθρωπένοις xoi — μᾶλισε dya- 
μιληκώς, δημαγωγεῖ καὶ νόμους ἐναντίους τοῖς τῆς φύσεω: 
ἀναγράφθι, πρὸς τὸ δοκεῖν a ἀφορῶν, ἐκείνων o ἀναφθρομέ- 
ων πρὸς τὸ εἶναι. Καΐτοι καὶ τοῦτον ἐλεήσας, καὶ oi- 
κεισάµενος τοῦ πολλοῦ πλάνου, µοταδιδάσκαιν οἴδται deo 

καὶ ἀναπείθει», ἀποστῆναι μὲν τῶν xevay δοξών, ἄκο- 

λουθῆσαι δὲ παγίως TQ ἀληθεῖ. 35 ̓ Εξάραντος e 720 

φησίν, »ἡμεῖς- καὶ ἀποχόψαντος τῆς διανοίας τὸν x&yoy 
TUgO» ,,μετανιστάμεθα εἷς τὸν ἐπιστήμης τόπο», Oy χρη- 
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μοῖς xoi ὁμολογίαις ὑείαις λαμβάνοµεν. — "19107 μεθ 
uv xai ev coi ποιησοµεν.'. (Num. 10, 29.) ΄Ἄποβα- 
EEG μὲν yàg τὴν βλαβερωτάτην δόκησι», ατήσῃ δὲ τὴν 
ρφρθλιµωτάτην ἀλήθειαν. Ema Τὰρ τὰ τοιαῦτα χατ- 

τεωσθεὶς ἀλογήσει τῶν εἰρημένων καὶ ἐπιστήμῃ μὲν οὐ- 
ἱσερεῆ οὐδαμῶς E ἕψεται, ἀναχωρήσει δὲ καὶ ἀναδραμεῖται 
τρὸς τὸν ἴδιον xai κονὸν τυφον; λέγεται, γάρ , Oti εἶπε 

τρὸς αὐτόν Ov πορεύσοµαι, ἀλλ elc τὴν p pov xoi 
[7]» γενεᾶν pov (ibid. v. 30), τουτέστι τὴν συγγενή 

Ψευδοδοξοῦσαν ἀπιστίαν, ἐπειδὴ τὴν ἀληθεύουσαν ἂν- 
δράσι φίλην πίστιν ovx tua. 

11. Καὶ γὰρ ὅταν ἐπίδειξιν εὐσεβοίας βουλόμενος 
ποιήσασθαι λέγῃ΄ »1INvy ἓ ἔγνων, οτι μέγας κύριος παρὰ 

σεάντας τοὺς θεούς (Exod. 18, 11), - ἀσέβειαν παρὰ δι- 
κοζει» ἐπισταμένοις ἀνδράσιν ἑαυτοῦ κατηγορσῖ. Φή- 
σουσιε γὰρ αὐτῷ" Nvv ἔγνως, ἀνόσια 9 πρότερον ὃ οὐκ 
ἠπίστασο τὸ μέγοθος τοῦ παντὸς ἠγομόνος; ἡ ην γάρ τι 
πρθσῤύτερον Φεοῦ ᾧ προεντετύχηκας. 9$ τοῖς ἐχγόνοις 
ovy ai τῶν. γονέων αρεταὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἅπαξ a ἀπάν- 
των }νώριμοι; τοῦ δὲ παντὸς οὐκ ἄρα αρχηγότης o xti- 
στης καὶ mare αὐτοῦ; dcr ei »vy ἐγνωκέναι vis σύ, 
ουδὲ vv» ἔγνωκας , ὅτι οὐκ ἀπὸ Υενέσθως αρχῆς. ᾿Ελέγ- 
xp 9 οὐδὲν Troy ἐπιμορφάζων, ὅταν συγκρύῃς τὰ 
ἀσύγκριτα, καὶ λέγης παρὰ πάντας τοὺς Φεοὺς τὸ ua- 
γαλεῖον τοῦ ὄντος ἐγνωκέναι' εἰ Τὰρ δεις ἁλη θείᾳ τὸ o», 
οὐδένα e τῶν΄ ἄλλων ὑπέλαβος εἶναι «θεὸν αὐτεξούσιο». 
Ὥσπερ 7ἀρ ἀνατείλας ὃ ὃ ἥλιος o αποκρύπτει [*] τοὺς αστέ- 

ρας, τῶν ἡμοτέρων ὄψεων ἄθρόον τὸ ἑαντοῦ καταχέας 
φεγγος» οὕτως, ὅταν τῷ τῆς Ψυχης ὄμματι ἁμιγεῖς xoi 
καθαρώταται καὶ. τηλαυγέσταται τοῦ φωςεφόρου Φεοῦ 
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νοηταὶ ἐναστράψωσο ovyal, κατιδεῖν οὐδὲν ἕτερον δύνα- 
ται" ἐπιλάμφασα 79g 5 τοῦ ὄντος ἐπιστήμη σεάντα nt- 
ριαυγάδεε, ὡς καὶ τοῖς λαμπροτάτοις ἐξ ἑαυτῶν εἶναι do- 
ποῦσιν ἐπισκοταῖν. Θεοῖς οὖν τοῖς ψουδωνύµοις ovx aJ 

πιστὸν ἀληθῆ Φοόν συγκρύνειν ὁ vnépemev, οὕπορ ἀφευδῶς 
ἐγίνωσκον αὐτόν" ἀλλ 5 ἀνοπιστημοσύνη τοῦ. soc τρ 
ἐπὶ πολλοῖς ὡς ὑπάρχουσι, πρὺς ἀλήθειαν οὐκ οὔσι, δύ- 
ξαν εἰργάσατο. 

Eiusdem generis est Laban, antiquiora prius, recentiora p- 
sterius in usum adhibenda censens, quum potius a rece 
tioribus ad antiquiora, a iuvenilibus studiis ad perfectio 
ra sit progrediendum. (12. 18.) ΄ 

42. Της αὐτῆς προαιρέσεώς ἐστι πᾶς, dre τα p 
ψυχῆς ἀπόγνωσται, τὰ δὲ πορὶ σώμα: xoi τὰ éxróc yp | 
μασι xai σχήμασι πεποικιλµένα πρὸς ἄπιάτην aio reo; 
εὐπαραγώγου Φαυμάζρται. Kei δὲ τὸν τοεσῦτον ὁ 
νομοθέτης 4αβαν, ὃς τοὺς ἀληθεοῖς τῆς φύσεως νόμου» 
οὗ κατιδὼν φευδογφαφθῖ τοὺς παρὰ ἀνθρώποις, φα- 
σκων᾿ »Owx ἔστιν οὕτως ἐν τῷ τόπῳ ἡμῶν, δοῦναι τῷ 
νεωτέραν ni» 7 τήν προσβυτόραν. * (Gen. 29, 26.) Qv 
τος μὲν γὰρ τήν ἐν χθάνοις τόξων φυλάτεσιν οἴθται db, 
τὰ πρεσβύτορα πρότερα, καὶ τὰ νεώτερα. αὖδις οἷς xoi- 
νωνίαν ἄγοσθαι δμιαιών, 0 δὲ σοφέας ἀσκητής, sib; 
xoi φύσεις ἀχρόνους ὑπορχούσας, ἐφῶται καὶ ρθωτέρων 
προτέρων, καὶ πρεσβυτέρων € οότέρω». Ἔχει δὲ καὶ τον 
ἠθοποιὸν λόγον ἑαντῷ συνῴδοντα" τοῖς γὰρ ἄσκηταῖ; 
ἀνάγκη πρότορον ἀνινχαῖν τῇ νεωτέρᾳ παιδαίᾳ, ἵνα Ἡῇ 
τελδιοτέρας evo ἀπόνασθαι flefaloc δυνηθώσι. Ho 
0 καὶ µέχρι νῦν οὗ καλοκἀγαθίας ἐρασταὶ οὗ πρότορο 
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ἐστὸ πὰς τῆς προσβυτέρας ἀφικνοῦνται θόρας φιλοσοφίας, 
pé» 5 ταῖς »οωτέραις ἐντυχεῖν 7θαμματικῇ xal Τεωμετρίᾳ 
καὸ τῇ συμπάσῃ τῶν ἐγνυκλίων μουσικῇ: αὗται gag σο- 
φίαν τοῖς ἀδόλως xal καθαρῶς μρωμόνοις ae? προξονοῦ- 
σιν- *o 5 ἀνεισοφῆρται, βουλόμενος tuy πρεσβυτέραν 
ημᾶς ἄγαγέσθαι προτέραν, ovy ἵνα βεβαίως ἔχωμε», ἀλλ 
ἵνα τοῖς τῆς 2θωτέρας φέλτροις δελθασθέντες αὖθις τὸν 
ἐπ ἐκείνῃ πὀθον ἐκλύσωμεν. 

43. Καὶ σχεδὸν τοῦτο συνέβη ; πολλοῖς τῶν ἀνοδίᾳ 
πρὸς σεαιδείαν χφησαμένων' ἔτι γάρ, ὣς ἔπος εἰπαῖ», απ 
αὐτῶν σπαργάνων πρὸς τελειότατον ἐπιτήδουμα, φιλοσο- 
φίαν » ἐλθοντες, ἄμύητοι τῶν ἐγκυχλέων eic ἅπαν ov ài- 
παιώσαντες γενέσθαι, ὀψὲ καὶ μόλις αυτών ἄψασθαι 
διενοήθησαν , xal ἔπειτα, ὑπὸ τῆς μείζονος xai πρεσβυ- 
τέρας ὁτὸ Ta τῶν ἑλαττόνων καὶ Ἀφωτέρων Doy χατα- 
βάντας, ἐνεγήρασαν αὐτοῖς, ὡς µηκἐέ ἀναδραμεῖν ὅθεν 
ὥρμησαν ἴσχόσαι. 4ιὰ τοῦτο οἶμαίμ φησι »Ζυντέλοσον 

τὰ ἕβδομα ταύτης (Gen. 29, 21), ro» τῷ: [*] M, ἆτε- 

λεύνητον ἔστω σοι τὸ τῆς ψυχῆς ἀγαθόν, ἄλλ ὅρον ἐχέ- 
τω xoi πέρας, ἵνα wai E τῇ νοωτέρᾳ τάξι τῶν ἀγαθών év- 

| τύχῃς, * σώματος κάλλος καὶ δόξα καὶ πλοῦτος καὶ 

τὰ ὁμοιόίροπα κεκλήρωται. Ὁ δὲ σνντελέσειν μὲν ovr 
ὑπισχναῖται, »ἀναπληθώσαιν' (ibid. v. 38) δὲ αὐτὴν ὅμο- 

loyti, τουτέστι μηδέπος ἐπιλοίψειν τὰ πρὸς αὔξησιν xoi 
συμπλήρωσιν αὐτῆς ὀπιτηδσύων, ἀλλά xoi πανταχ ov πθ- 
quias D as, καὶ ἂν μυρία τὰ ἀντισπιῶντο xoi ἀνθέλκοντα 
7. Πάνυ ὃ ἐκδήλως τὸ τὰ ἔθη γυναιξὶ μᾶλλον ἢ ἄν- 
ὁράσιν ἐπιτηδούθσθαι δοπεῖ uos παρώτασθαι διὰ τῶν 
“Ῥαχὴλ τῆς uóxa τὰ αἰσθητά Θαυμαζούσης λόγων, quai 
γὰρ πρὸς τὸν πατόρα ἑαυτῆς' ,, Ms) βαρέως φέρε, κύριθ, . 
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ov δύναμαι ἀναστῆναι ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ κατ iD 
σμὸν τῶν γυναικών µοί ἐστιν."(6επ. 31, 85.) Οὐκοῦν γυ- ᾿ 
ναικῶν ἴθιον τὸ ἔθεσι πείθεσθαι, καὶ γὰρ τῷ ὄντι agdt- 
νθστέρας καὶ Θηλυτέρας ψυχῆς τὸ ἔθος' ἀνδρών yap τοι 
3j φύσις καὶ ἐῤῥῥωμένου καὶ ἀῤῥανος ὣς αληθ ὥς Aoywpot 
ἔπεσθαι φύσει. 

Rachel et Sara sibi oppositae, illa mulierum consuetudinen | 
sequens , haec relinquens. 

44. Καταπέπληγμαι δὲ τὸ ἀψουδὲς τῆς Vra 7 
ἐν τοῖς ῥαυτῆς διαλόγους ὁμολογούσης, ὅτι οὐ νά, | 
τῶν φαινομένων ἀγαθῶν κατεξαναστῆναι , ἀλλ ἕκασιο 
αὐτῶν τέθηπε καὶ τιµᾷ, καὶ μονονοὺχ ἑαντῆς προκέρ- 
κε. Επεὶ τίς ἡμῶν ἀντιστατεϊ πλούτῳ ; τίς δὲ πρὸ | 
δόξαν κονίθται; τίς δὲ τιµῆς 3 ἀρχῆς, κατατεοφρόνῃα 
σχεδὸν τῶν ἔτι φυροµένων ἐν κεναῖς δόξαις; Οὐδὲ εἰ 
τὸ παράπαν. 2X ἕως μὲν οὐδὲν τούτων πάρεστο 
ὑψηγοροῦμεν ὣς θλιγοδδίας ἑταῖροι, τὸν αὐταρκέστατον 
καὶ δικαιότατο» καὶ ἐλευθ έροις καὶ i εὐγανέσιν ἁρμόττοντο 
πθριποιούσης βίον. Ἐποιδὰν δέ τινος τῶν εἰρημόω 
ἐλπὶς ἡ ἐλπίδος αὐτὸ µόνον. αὔρα βραχοῖα καταπνούσῃ 
διελογχόμεθα᾽ ὑπθέκοντος γὰρ ουθὺς ἐνδίδομεν, καὶ ἂν- 
τιβῆναι καὶ ἀντισχαῖν OU δυνάµεθα, προδοθέντες δὲ vno 
τῶν φίλων αἰσθήσοων ὅλην τὴν ψυχης συμμαχέαν ἐκλα- 
ποµεν καὶ οὐκότι λανθάνοντες, ἀλλ ἤδη φανερῶς αντο- 
μολούμεν. Καὶ prot δἰκότως" ὅτι 19 ἡμῖν ἔθη τα 
γυναικῶν ἐπιποπόλακεν, οὕπω δυνηθεῖσι τὰ μὲν vipo- 
σῦαι, πρὸς δὲ τὴν ἄνδρω»ῖειν µεταδραμᾶῖν ὁ ἑστίαν, xa- 
S'anep Aóyos i ἔχει τὴν φιλάρετον | διάνοια», 6 Όνομα Σαρ- 
ῥαν. «4ύτη γὰρ εἰάγεται δια τῶν χρησμῶν Ta γυνα- 
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$a πάνε ἐχλιποῦσα« (Gen. 18, 11), 3»íxa τὸ ovtopa- 
tig γένος ὡδίνειν καὶ ἀποτίχκοιν ἔμελλον, énixÀmouy 
coax. Aiyeros δὲ καὶ ἁμήτωρ γενέσθαι, τὴν ἐχ πα- 
ρός, ου πρὸς, μητρὸς αὐτὸ μόνον αληρωσαμένη συγγέ- 
ια». Φήλεος γενοᾶς ἀμέτοχος., Eine γάρ πού — 

Koi γὰρ ἀληθῶς [*] ἀδελφή μού ἐστιν ἐκ | πατρός , 
"x ἐκ μητρός" (Gen. 20, 12) — οὔ γὰρ ἐξ Si ο τῆς 
ἐσθητοῦ συνισταμένη» | aei xoi λυομένης, 7, ην μητέρα καὶ 
ροφὸν xai τιθηνην τῶν ποιητῶν ἔφασαν οἷς πρῶτοις 

rogas ἀνεβλάστησον i ἔρνος, [d éx τοῦ ζτόντων αἰτίου 
ιαὲ πατρός. Ari μὲν οὖν ὑπερκύψασα τὸν — 
n πάντα κόσμον ὑπὸ τῆς ἐν Φεῷ χαρᾶς }ανωθεῖσα yé- 
lora τὰς ἀνθρώπων Φήσεται σπουδάς , ὅσαι περὶ τῶν 
κατὰ πόλεμον και εἰρήνη» πραγμάτων ici». 

Alter filiorum ordo neglecta matre patrem veretur. 

15. "Hus; δή, ἔτι ὑπὸ τῆς ἀνάνδρου καὶ γυναικώ- 
ὕους συνηῦείας τῆς περὶ τὰς αἰσθήσοις καὶ τὰ πάθη xai 
τὰ αἰσθητὰ νικώµθνοι, τῶν φανέντων οὐδενὸς κατεξανα- 
στῆναι δυνἀάμµεθα, πρὸς πάντων δὲ καὶ τῶν ἐπιτυχόντων 
οἳ μὲν ἄκοντος, οἳ δὲ καὶ ὀνόντος ἐλκόμεθα. Koi» τὸ 
στῖφος ἡμῶν τοῖς τοῦ πατρὸς ἐπιτάγμασιν ἀδυνατοῦν 
ὑπηρατεῖν ἄλίσκηται ; σύμμαχον ουδὲν ἧττον ἕξει τὴν μη- 
τέρα, τεαιδδίαν μέση», τὰ νομιζόµενα καὶ δοκοῦντα eiyos 
δίκαια 7ράφονσον κατὰ πόλεις xoi ἄλλα ἄλλοις νοµοθο- 
τοῦσαν.  Eici δέ τωες, ot τῶν μητρῴων ὑπορορῶντος 
πθρμχονται παντὶ σῦ ἔνθι τῶν πατρῴων , οὓς καὶ τῆς us- 
Τΐστης τιµῆς, ἱερωσύνης, o 0ρ9ὸς λόγος ἡξίωσε. Καὶ 
ἐὰν τὰς περάξοις αὐτῶν δμλθωµεν, ἐφ αἷς τὸ 7έρας τοῦ- 
to εὕραντο, χλεύην ἴσως παρά πολλοῖς ὀφλήσομεν τοῖς 
Puiro 1L. ο | 
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ταῖς προχείροις φαντασίαις ἀπατωμένοις, τὰς δὲ a agar 
καὶ συνεσκιασµένας δυνάμεις οὐ πατανοοῦσιν᾿ os Lá ei 
χὰς καὶ θυσίας καὶ πᾶσαν τὴν περὶ τὸ ἱδρὸν ἁγιστασ 
ἐγχειρισθόντες οἰσὲ — τὸ παραδοξότατον — ἀφδροφό- 
νου, ἀδελφοκτόνοι, τῶν οἰκθιοτάτων καὶ φιλτάτων σωμά- 
τω» αὐτάχθιρες, οὓς ἐχρῆν καθαροὺς καὶ ἐκ καθαρῶ». 
μηδενὸς ἅγους προθαψαµένους éxovalov μέ», ἄπαγο, al- 
λὰ μηδ᾽ axovatov χθιροτοναῖσθαι. Asyetos yáp' Ano- 
κτθίνατο. ἕκαστος τὸν -ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τον 
πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὸν ἔγγιστα αὐτου. Ku 

ἐποέησαν oi viol Aevl, xad & ἐλάλησο Monge. Ki 
ἔπεσον ἐκ soU λαοῦ ἐν &xslya) τῇ ἡμέρᾳ eic cpu ar 
dgoc. * (Exod. 32, 21 ...) Koi τοὺς τοσαύτην avg 

κότας mino» uen qax » Ἐπληρώσατο τας 78- 
θας ἕκαατος σήμερον κυρίῳ ἐν τῷ υἱῷ ἢ τῷ ἀδολφῷ, D 
Φήναι ἐφ ὑμᾶς οὐλογίαν.« 

Sunt ii quidem homieidae, Leviterum instar, sed nihil xis 
carnem a mente resecant, rebus divinis potins student 
quapropter a Deo praemtüs maximis ornantur, pact t. 
sacerdotio. (16 -18.) 

16. Ti οὖν λακτέον, ὅτι οὗ $ φοιοῦτου τοῖς pir 
»ois ἀνθρώπων ἔθεσιν ἁλίσκονται, κατήγορον Lons 
την πολετδυοµένην καὶ δηµαγωγὸν µπεέρα, avidum. 
τοῖς δὲ τῆς φύσοως διασώζονται, συμμόχῳ χρθώμενοι qr 
9o λόγῳ, te. notol; καὶ Τὰρ οὐδ', ὥσπερ Ῥομ[ζουσί i- 
86, ἀνθρώπους ἀναιροῦσιν οἳ ἱθραῖς , ζώα λογκνὰ ὧν q- 
χῆς καὶ σώματος συνεστῶτα, αλλ ὅσα oixsia xal gia "U 
σαρκὶ ἀποκόπτουσι τῇς διανοίας ἑαυτῶν, [3] angi | 
eive, γοµίζοντος Toi; Üepmrevroig τοῦ µόνου σοφοῦ [t 
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2σομένοις, πάντων ὅσα 7ένεσιν εἴληχεν ἀλλοτριοῦσθαι, 
œꝛ πᾶσιν ὡς ἀχθροῖς xoi Dvcusvertat oi προοφέρασθαι. 
{τος τοῦτο καὶ νἀδολρό»»», οὐκ ἄνθρωπον, ἄλλα τὸ qv- 

τίς ἀδελφὸν σώμα ἀπομτενοῦμεν, τοντέστι TOU φιλαρέ- 
ου xai θείου τὸ φιλοπαθὲς καὶ θνητὸν διαζεύξοµεν. 
Σστοκτενοῦμεν καὶ τὸν »πλησίον“ mius, οὐκ ἄνθρωπον, 

ιλλὰ τὸν ᾿χορὸν Ναἰσθήσοων"' οὗτος γὰρ ψυχης ἐστι 
40 οἰκεῖος καὶ δυσμενής, δελέατα xe) παγίδας ἐπ ov- 
τὸ τιθείς, ἵνα, τοῖς ἐπιῤῥέουσιν αἰσθηποῖς χατοκλνξοµέ- 
"s μηδέποτο πρὸς οὐρανὸν ἀνακύψῃ sic τὸ τὰς καλὰς 
cai 0 εοθιδεῖς φύσοις ἀσπάσοσθαι. “Ἀποκτενοῦμεν xoi 
»TÓy ἔγγιστα""' 0. δὲ ἐγγντάτω διανοίας ὁ 0 κατὰ προφο- 
ράν ἐστι λόγος, εὐλόγοις καὶ δἰκόσι καὶ πιθανότησι δό- 
ξας ψενδεῖς ἐντιθεῖς, ἐπ ὀλέθρῳ τοῦ κρατίστου κτήµα- 
τος, ἀληθεῖας. 

17. 4ιὰ τί οὖν opi καὶ τούτον αοφιστηρ’ Όντα καὶ 
μιαρὸν ἄμυνούμεθα, τὸν ἁρμόστοντα αντῷ καταψηφι- 
σάµενοι Φάνατον, ἠσυχίαν — λόγου γὰρ ἠσυχία Φάνα- 
τος —, ἵνα μηκέε ἐνσοφιστθύοντος EA νοῦς μα ελκηται, 

δύνηται δὲ ἀπφ)λαγμένος πάντως τῶν κατα τὸ αδελφὸν"" 
σωμα ἡδονῶ», τῶν xor τὰς ꝓalmolov“ x0 ἀγχιθύρους 
αἴσθήησεις γοητειῶν, τῶν κατὰ τὸν ,ἔγχιατα" λόγον σο- 
φιστειῶν ἐλεύθερος καὶ ἄφετος ἑαῦθ uic καθαρῶς τοῖς 
νοητοῖς ἅπασε ἐπιβάλλεω; Οὐτός ἐστιν o » Aye» τῷ 

πατρὲ : καὶ τῇ μητρός τοῖς ὠνητοῖς gorewai »Οὐχ ἑώ- 
θακα vus," ap οὗ τα Φεῖα sido» — , ὃ ui 7νωρίζων 
τοὺς υἱούς, ἂφ οὗ γνώριμος σοφίας ἐχόνατο, ὅ. μάπο- 
γινώσκων τοὺς ἀδελφούς. (Deut. 33, 9), ag οὗ μὴ 
ἀπεγνώσθη. παρὰ Φεῷ, ἀλλὰ σωτηρίας Auson παν- 
τελοῦς. Οὐὗτός ἐστι ὃ ; τὸν σθιροµάστην λαβών 

O0 2 

P | 
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(Num. 25, 8)! τουτέστιν 0 | µαστεύσας xai «ἀναζητήσας τὸ 
τῆς φθαρτῆς 7Ανέσεως ; ἧς ἐν σιτίοι xoà ποτοῖς τὸ 8 

δαιμον τεθησαύρισται, καὶ ,,οἷς τὴν κάμενον', ὣς qui 
Μωὺσῆς, », δἰσθλθ ών, τὸν καιόµενον xai φλεγόμρυ 
ὑπερβολαϊς ἄδικημάτων , xai μηδέποτε σβοσθῆναι Dorage- 
νον ἀνθρώπων βίον καὶ ἔπειτα ἀσχύσας καὶ τὴν μια 
xa διὰ τῆς μήτρας ἀνατομεῖν", ὅτι αἴτία τοῦ ' yan do⸗ 
ke⸗ εἶναι πάσχουσα πρὸς ἀλήηθειαν μᾶλλον ἢ η δρῶσα, xdi 
παντα άνθρωπον: καὶ λογισμὸν τὸν ἐπακολουδήσαιε 

1708 17 δόξῃ τῇ τοῦ "μόνου" τῶν γυοµένων αἴτίου $m 
— πάθη ταῖς οὐσίαις 3). 

18. 74g οὐχὶ καὶ οὗτος ἀνδροφόνος παρὰ πολλος 
ἂν εἶναι νομισδεήῃ, τοῖς [1] πρὸς {υναικῶν ἔθοσω al 

σκόμανος; Άλλα παρά 79 950 T πανηγεμόνι xai π6- 
τρὶ μυρίων ἐπαένων καὶ  ἐγκωμίων καὶ ἀναφαιρέτων Slo 
ἀξιωθήσεται, Τὰ δ᾽ ἆθλα μεγάλα καὶ ἄδελφα, Bi 
καὶ ἱερωσύνη" τὸ τε γὰρ τὴν ἐν τῷ σπουδαζομένῳ τον 
πολλοῖς ἀνθρώποις gio διράλωτον στρατθίαν καὶ τὸ 9. 
ψυχῇ τὼν ἐπιθυμιῶν ἐμφύλιον πόλθμον. καταλῦσαι ir 
S évra, εἰρήνην βεβαιώσασθδαι, μέγα καὶ ζαμπρόν' τὸ Ἡ 
ἔργον μηδὲν ao, ui πλ ovrov, μη δόξαν ; M τιμήν) µ 
αρχή», μὴ κάλλος, μη. iy, μὴ ὅσα σώματος TIÀB0YEXT 

ματα, μηδ' ov γῆν ἢ οὐρανὸν 7 τὸν σύμπαντα κόσμο. 
ἀλλὰ τὸ πρεσβύτατον τῶν καθλων *, τὸν πρὸς gru 
Φοραπδίας καὶ τῆς ἀνωταχω τιµης ἄξιον ovra μόνον Ἡ πρ 
ἱδρωσυνης λαβᾶῖν τάξιν, Φαυμαστὸν xai ruo] 
Ἀδελφὰ Ó' ἔφην τὰ ἆθλα οὔκ ἄπο σκοποῦ, cil ui 

*). Mang. hic conilcit: Φεοῦ περιαπτούσῃ ἔργα παθήταϊς οὐσίαν' 



I, 368] LIB. DE EBRIETATE. 913 
JUL OUL ἂν O ἱερεὺς γένοιτο πρὸς ἀλήθειαν ἔτι τὴν ἀν- 
ο ωπένην καὶ δνητὴν στρατουόµενου στρατδίαν, b E 
erg ματαρχοῦσιν 'at κεναὶ δόξαι, οὐδ᾽ ἂν δἰρηνικὸς arie 
xi τὸ µόνον ὄμέτοχον πολάμον καὶ τὴν αἰώνιον εἰρήνην 
xy co» αφψευδῶς καὶ ἁπλῶς θθραπούων.  - 

T'ertius filiorum ordo utrique parenti infensus, rebus et divi- 
nis et humanis adversans, — civitatum pestes. 

19. Τοιοῦτοι us» sigiw o τὸν πατέρα καὶ τὰ TOU 
πατρὸς τιμῶντος, μητρὸς δὲ καὶ τῶν ἐχδίνης «10 Qoor- 
τέζοντες. To» Ó ἀμφοτέροις πολεμωθύντα τοῖς γονεῦσι 
διασυνίστησιν εἰραγαγὼν λόγοντα' »,Οὐκ οἶδα τὸν xv- 
pto», τὸ» Jogos. οὐκ ἐδαποστέλλω. * (Exod. 5, 2.) Ov- 
τος γὰρ ἔοικε καὶ τοῖς πρὸς Φεὰν ogOo λόγῳ βραβενο- 
µένοις καὶ τοῖς πρὸς Γένεσιν παιδαίᾳ βοβαιουµένοις έναν- 
τιούσθαι, xoi συγχδῖν πάντα διὰ πάντων. Εἰσὶ δὲ xai 
ἔτι νῦν — οὕπω γὰρ τὸ ἀνθρώπων γένος τὴν ἄκρατον 
xaxiay ἐκαδήρατο — µήτο τῶν eic εὐσέβειαν μήτε TOY 
εἰς κοινωνίαν μηδὲν ἁπλῶς dgo» ἐ ἐγνωκότας, ἀλλὰ τὸ έναν- 
τέον ἀσεβείος μὲν καὶ ἀθεύτητος ὁταῖροι, πρὸς δὲ τοὺς 
ὁμοέους ἄπιστου. Καὶ παρινοστούσιν αἱ μέγισται τῶν 
πόλεων κῆρες οὗτοι, τὰ ἴδια xai τὰ κοινὰ ὑπὸ φιλοπρα- 

γμοσύνης διάποντος, μᾶλλον δέ, οἱ xe τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν, 
ἀνατρέποντος, οὓς ἐχρῆν ὥσπερ μεγάλην νόσο», Apo» ἢ 
λοι οιμὸν ἤ τι xoxo» ἄλλο Θοήλατον θὐχαῖς καὶ 9νδίαις 

ἀποτρέποσθαι «φδοραὶ γὰρ οὗτοι μογάλαι τοῖς έντν- 
χοῦσι. Παρ ὃ καὶ Μωῦσῆς τὸν ὔλεθρον αὐτών ἄδει, 
πρὸς τῆς ἰδίου συμμαχίας ἁλόντων καὶ ὥσπθρ τρικυµίαις 
ταῖς ἐδίαις δόξαις ἐγκαταποῦ έντων. 
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Quartus ordo et εως humanas et rectam rationem 
coat. 

20. «4έγωμεν τοῦνυν LL xoi περὶ TOY τούτοις μὲν 
ἐχδρὼ», παιδείαν δὲ καὶ — λόγον ἐκτοτιμηκότων, ὧν 
ἦσαν οἳ τῶν ὁτέρων γονέων περορκδἰµενοι zi ἀρετῇ [| 
ἡμιπελεῖς χορευταί. Οὗτοι yvy xal νόμων, οὓς ὃ πατήρ, 
" ὂρ δὸς λόγος, ἔθηκον, & αριστοι φύλακες, καὶ ἐθών πι- 

στοὶ ταμίαι, iei 5 παιδεία, µήτηρ αὐτῶν», εἰηγήσατο᾽ 
ἐδιδάχθησαν δὲ ὁ ὑπὸ μὲν ὁρθοῦ λόγου, πατρός, τὸν πα- 
τέρα τῶν ὅλων τιµᾶν, ὑπὸ δὲ παιδείας , τῆς μητρός, τών 

«έσει xoà νομιζομένων παρὰ πᾶσυν εἶναι δικαίων μη ολι- 
γωραῖ. νίκα γοῦν 0 ἀσκητῆς ]ακὼβ καὶ τοὺς ast; 
ἀθλους διαθλὼν ὄμελλον ἀκοὰς ὀφθαλμών ἀντιδιδόναι, 
καὶ λόγους ἔργων, καὶ προκόπἁς τελθιότητος, τοῦ φιλο- 
δώρου Θεοῦ βουληθέντος αὐτοῦ τὴν διάνοιαν ἐνομματώ- 
σαι, ἵνα tovc ἐναργῶς ἴδῃ ὁ a πρότερον ἀκοῇ παρθλάμ- 
favs, — πιστοτέρα γὰρ ὄψις Gro — ὑπήχησαν 0i 
xenouoi „0 κληθήσοται τὸ ὄνομά σου Ἰανώβ, αλλα 
Ἰσραήλ ἔσται σον ὄνομα, ὅτι ἔσχυσας μετὰ Üeov xoi 
μετὰ ἀνθρώπων δυνατῶν. * (Gen. 32, 28.) Taxof uf 
ουν pa Sous καὶ προκοπῄς ὄνομα, ἀκοῆς ἐξηρτημόω» | 
δυνάμεων, Ἱσραὴλ δὲ τελειότητος, ὅρασιν yaQ Θεοῦ | 
poe τὸ ὄνομα" τελειόταρον δὲ τί αν εἴη τῶν ἐν api- | 
ταῖς, D τὸ ὄντως ον ios»; Ὁ δή κατιδὼν τὸ. ἀγαθὸν | 
τοῦτο παρ ἀμφοτέροις ἀνωμολόγηται τοῖς Γονοῦσι n | 
δόκιμος, i ἰσχὺν μὲν τήν ἐν ' Og, δύναμιν δὲ τὴν παρὰ ὢ- - 
θρώποις βὐράμενος. EU µοι δοκεῖ καὶ ἐν Παροιμίας | 
(Prov. 3, 4) αἱρῆσθαι: ,,Προνοούντων καλα ἐνώπιο | 

xvgiov καὶ ayOgarov,* ἐπειδὰν δὲ ἀμφοτέρων σεαντελῆ; 

Ld 
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dj 2ετῆσις τοῦ ἀγαθοῦ nagiyiveras" διδαχθεὶς γὰρ ,qu- 
λάσσειν vouovc (ib. 4, 3 ss.) πατρὸς xoi ur ἀθετεῖ- 
σαι θεσμούς ugtooc* θαῤῥησεις ἐπισαμνυνόμανος εὖ- 
σεν » Υιὸς γὰρ ἐγανόμην καὶ ἐγὼ πατρὶ ὑπήροος καὶ 
ἄγαπώμενος ἐν προρώπῳ μητρός. 

Apparatus templi imago utriusque, et externae et internae, 
perfectionis. 

21. Ἠλλ ovx ἔμολλος, οποιμ ἂν αὐτῷ, στέργεσθαι, 
φυλάττων μὲν τὰ παρὰ γεννητοῖς καθεστώτα νόμιμα διὰ 
πόθον κονφωνίας, φυλάττων δὲ καὶ τοὺς τοῦ ἁγοννήτου 
Φοσμοὺς δὲ εὐσθβοίας, à ἔρωτα καὸ 3 iov; Τουγάρτοι καὶ 
Φεοπρόπος Move διά nis τῶν κατὰ TOY νεὼν δηµιουρ- 
piae Ἱερῶν τὴν ἐν ἄμφοτόροις τελθιότητα διαδεἰίξει ον 
γὰρ ἀπερισχέπτως ἡ ἡμῖν τὴν κιβωτὸν ὄνθο έν τε καὶ ὄξω- 
Üe» χρυσφ ποριαμπέσχοι, οὐδὲ στολὰς τῷ ἀρχιαρεῖ δετᾶς 
ἀναδίδωσιν, οὐδὲ βωμοὺς δύο, τὸν μὲν ito πρὸς τὰ ie- 
ρεῖα, τὸν δὲ πρὸς τὸ ἐπιθυμιᾶν ὄνδον, δημιουργοξ, αλλὰ 
βουλόμενος δια συμβόλων τούτων τὰς καθ ἑκάτορον εἷ- 
δος αροτὰς παραστήσαι, Tov γὰρ cogo» καὶ i» τοῖς 
κατὰ voy ἔνδον ἀοράτοις καὸ ἐν τοῖς ὃ ὄξω περιφαινομέ- 
vois δεῖ τῇ παντὸς τιμιωτόρᾳ χρυσοῦ φρονῆσθι κεχοσµῆ- 
σθαι, καὶ onóte μὲν τῶν ἀνθρωποίων σπουδασµάτων 
ὑποκεχώρησο, τὸ Oy Φοραπεύω» μόνον, τὴν ἀποίκιλον 
ἀληθοίας ὑδύεσθαι στολή», ης [3] οὐδὲν ἐφάψεται ὄνη- 
τόν — καὶ ro ἐστι λινῆς ύλης ἐξ οὐδονὸς τῶν ποφυκό- 
των ἀπιοθνήσκδιν Τοννωμένης —, ὁπτότε δὲ μέτοισι προς 
πολετδέαν, τὴν μὲν ἔνδον αποτἐθοσθαε, ποικιλωτάτην δὲ 
καὶ ὀφθῆναι Φαυμασιωτάτην ἑτέρακ ἀναλαμβάνοιν' πο- 
λύτροπος γὰρ wv ὁ βίος ποικιλωτάτης δεῖται τῆς σοφἑας 
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τοῦ πηδαλιον σχήσόντος κυβορνήτον. Οὗτος κατὰ pir 
τὸν περιφανή βωμὸν ἢ E βίον καὶ | δορᾶς xai σαρκῶν χαὶ 
αἵματος καὶ πόντων ὅσα περὶ σῶμα δόξθι σπολλήν ποιεῖ- | 
σθαι πρόνοια», ὧς µή µυρίοις ἀπέχθ οιτο κρόονσυν a aya- 
θα μετὰ τὰ ψυχῆς ὄθυτερδίοις τετιμημένα τά rapi cae, | 
κατὰ δὲ τὸν ἔνδον πᾶσιν ἀναίμοις, ἀσάρκοις, ἀσωμάτοῳ, 
τοῖς ἐκ λογισμοῦ µόνοιὸ χρήσεται, ἅ λιβανωτῷ καὶ τοῖς 
ἐπιθυμιωμένοις ἀπθικάζεται' ὣς γὰρ ταῦτα Qivac, ἐχεῖνα 
τὸν ψυχῆς ἅπαντα χώρο» θὐωδίας ἀναπέμπλησι. 

Sapientia una, disciplinae multae. 

22. Χρὴ μέντοι μηδὲ του ἀγνοσῖν, ὅτι 7] σοφέα, 
τέχνη τοχνὼν οὐσα, δοχεῖ μὲν ταῖς διαφόροις ὅλαις éyci- 
λάττοσθαι, τὸ δὲ αὐτῆς ἀληθὲς sidoc & ἄτραπτον ἐμφαύει 
τοῖς ὀξυδορκοῦσι καὶ μὴ τῷ πθρικοεχυμένῳ τῆς οὐσίος 
ὄγκῳ μθθελκοµένοις, ἀλλὰ τὸν ἐνοσφραγισμένον vno τῇ; 
τέχνης αὐτῆς χαρακτῆρα διορῶσι. Τὸν ἀνδριαντοποιὸ 
Φβιδίαν ἐκεῖνον καὶ χαλκὸν λαβόντα φασὶ καὶ ἑλέφαντα 
καὶ χρυσὀν καὶ ἄλλας διαφόρους ὅλας ανδριάντας anto- 
γάσασθαι, καὶ ἐν ἅπασι τούτοις µίαν xoi τὴν avrS» &- 
σηµήνασθαι τέχνη», ὡς μὴ μόνον ἐπιστήμονας, ἀλλὰ καὶ 
λίαν ἰδιώτας τὸν δημιουργὸν ἆ ἀπὸ τῶν δημιουργη» όντων 

7νωρίσαι Καθάπερ γὰρ éni τῶν διδύμων 7j φύσις χρη- 
σαµένη τῷ αὐτῷ πολλάκις χαρακτῆρι παρὰ μικρὸν ἅπα- 
ραλλάκους ὃ ὁμοιότητας ἐεύπωσε, τὸν avrov πρόπον xai 
ἡ τολεία τέχνη, µίμηµα καὶ ἀπεικόνισμα φύσθως οὖσα, 
—* διαφόρους ὕλας παραλάβῃ, σχηματίζει καὶ ἐνσφρα- 
yero τῆν αὐτὴν ἁπάσας ἰδέαν ὡς ταύτῃ µάλισα συγ- 

γδνή καὶ ἀδελφὰ καὶ δίδυμα τὰ δημιουργηθέντα γενέ- 
σθαι — TO αὐτὸν οὖν καὶ 3j ἐν τῷ σοφῷ δύναμις ἐπιδεί- 
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ero προγματουομένη γὰρ τὰ napi τοῦ ὄντος εὐσέβεια 
exa ὁσεότης ὀνοµάϊαται, τὰ δὲ τεθρὶ οὐρανοῦ καὶ τῶν κα 
εὐτὸν φυσιολογία, μοτοωρολογωκὴ δὲ τὰ nho) τὸν ἀέρα, 
uxi ὅσα κατὰ τὰς τροπὰς αὐτοῦ xoi μεταβολὰς & Bv τα 
reri Aooxxvu ἐτησίοις ὥραις καὶ ταῖς ἐν µέραι κατά τα 
anpra» xoà ἡμερῶν περιόδους πόφυκα συνίστασθαι, ἠθικὴ 
δὲ τὰ πρὸς ἀνθφωπίνων ἐπανόρθωσιν $98», fc ἰδέαι 
πολιτική τ 7| πρὸς πόλιν, καὶ 7 πρὸς οὐκέαν impie, 
οἐκονομική, συμποτική η]. T8 9j epi τὰ συμπόσια xoi τὰς 
ευωχίας" ἔτι 9 av ἡ μὲν egi ἀνθρώπων ἐπιστασίων 
βασιλική 19 δὲ περὶ προστᾶξοις καὶ ἄπαγορούσαις νοµο- 
«ετική. Πάντα γὰρ ταύτα 0 πολύφημος ὡς ἀληθῶς 
xai πτολνώνυµος σοφὸς κοχώρηκον, οὐσέβειαν, ὁσιότητα, 
φυσιολογίαν, μθτθωρολογέαν, ἠθοποίῖαν, πολεδία», oixo- 
»oula» , βασική, νομοθετική», ἄλλας plac δυνά- 
μεις, καὶ ἐν ἁπάσαις £y εἶδος καὶ τὸ αὐτὸν ἔχων ὀφθή- 
σεταιε. 

Filii parentibus obsecuti nominatim appellat. 

19. 4wüsyuivos δὲ nepi τῶν ἐν τοῖς ἐγόνοις rer- 
τάρων τάξεων ovx ἂν οὐδὲ ἐκεῖνο παρίδοιµεν, ὃ Γένοιτ' 
ἂν τῆς διαιρέσεως xoi τοµής τῶν αοφαλαίων ἐναργεστάτη 
πίστι. Tov roo µετεωρισθέντος καὶ φυσηθέντος υπ 
avolac παιδὸς oi 7 oxis τὸν τρόπον τοῦτον κατηγόρησαν 
εἰσεόντος' 5 0 υἷὸς quá» οὗτος« (Deut. 21, 20), δδικνύν- 

τες τὸν ἀπειθηῆ xoi ἀπανχον[ζοντα. 4ιὰ γὰρ τῆς Oel- 
ξθως τῆς, ούτος”. ἐμφαίνουσῳ», ὅτι καὶ ὑτέρουν ἐγέννη- 
σαν, τοὺς μὲν τῷ ἑτέρῳ, τοὺς δ᾽ ἀμφοτόρσις καταπει- 

Suc. λογισμοὺς οὐφυεῖς, ὧν παράδειγµα Ῥουβίμ. φι- 
ληκόους καὶ φιλομαθσῖς ἱτέρους, dx ὧν ἐστι Συμεών, ax01, 
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γαρ οὗτος ἁρμηνούεται' πρόςφυγας καὶ ixérac θεοῦ 
Αονϊτῶν 0 θίασος οὗτος. τὸν οὐχαριστικὸν ὕμνον aor- 

ταρ οὗ γογωνῷ φωνῇ μᾶλλον tj διανοίᾳ, ὧν ὄβαρχον Tov 
δας᾽ διὰ τῆν μετὰ πόνων ἀρετῆς κτῆσιν ἀκούσιον ju 
σθών καὶ δωρεών ἂν ἀξιωθέντας, ὥσπερ Ισσάχαρ' ut. 
αναστὰς απὸ τῆς Χαλδαϊκῆς µετοωρολογικῆς Φοωρίο 
7ογονότας eic τὴν magi TOU ἀγοννήτου σκέψι», ὥς Ἄβρος, | 
αντήκοον xai αὐτομαθῆ ᾿ατησαμένους ager j ὥσή 
Ισαάκ" λήμματος καὶ ἐσχύος πλήρεις καὶ φίλους τῷ ὃν 
καθ άἀπορ Μωύσην τὸν τολθιότατο». 

Tustis ex causis filium contumacem lapidari lex sacra iul 

24. Εἰκύτως οὖν τὸν ἀποιθῆ καὶ ἐροθιστήν καὶ σψ’ 
βολὰς δὀοφόροντα, τουτόστι συμβάλλοντα καὶ συνάπτοπε 

ἁμαρτήματα ἅμαρτήμασι, µογάλα μικροῖο» νέα salas 
ἑκούσια ἀκουσίοις , καὶ ὥςπερ vn οὔου φλογόµον, 
ἄληκτον καὶ ἀνεπίσχετον μεδην τοῦ βίου παντὸς xut 
μοθύοντα καὶ παροινοῦντα διὰ τὸ τοῦ τῆς ἀφροσοη 
πόματος ἀκράτου xo 3 πολλού σπάσαι, καταλεύειν O is 

λόγος δικαιοῖ, ὁ ὅτι καὶ τὰς ὀρθοῦ λόγου πφρορτάξαις d 
πιατρὸς καὶ τὰς παιδείας τῆς μητρὸς vouluov og ny 
ἀφεῖλθ, xod, παράδειγµα ἔχων τὸ καλοκάγαθίας, τον 
τοῖς 7ονεύσι» οὐδοκέμους ἀδελφούς , τὴν τούτων apr 
οὐκ ἐμιμήσατο , τὸ ἐναντίον δὲ καὶ προρθπιβαίναιν sb 
σον, ὡς «Θεοπλαστεῖν μὲν τὸ σώμα, Φεοπλαστεῖν δω 
παρὰ Aiyemloig μάλιστα τμµώμενον Togov, Jv v ov | 
λον η 1 του χφυσοῦ ταύρου [*] κατασκενή, περὶ ὃν Pid | 
ἱστάντες oi φρενοβλαβεῖς ᾷδουσι xei ἐξάρχουσῳ, ov T4 
obo» καὶ κωµαστικόν, oia ἐν éograig καὶ «9 αλδίαις - 
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στον µέλος, ἄλλὰ τὸν cx ἐπὶ τεθνεῶσιν ἀληθη Ognvoy 
αὐτῶ», ὥσπερ ἔξοιναι καὶ τῆς ψυχῆς τὸν τόνον ὑποκλύ- 
σαντές 18 καὶ φθείραντος. 4έγεται γάρ, ὅτι ,,ακούσας 
Ἰησοῦς τοῦ λαοῦ κεκραγότων sine πρὸς Movet: wi 
πολέμου ἐν τῇ παρεμβολῇ. Koi Myev Ovx ἔστι φωνή 
ἐξαρχόντων κατ ἰσχύν, οὐδὲ qan, ἐξαρχόντων τροπῆς, 
ἀλλὰ ori ἐξαρχόντων οὔνου ἐγὼ ἀχούω. Koi ἠνίκα 
ΤΤΥΙζΑ τῇ παρεμβο]ῇ, ὃ ορᾷ τὸν μόσχον καὶ τοὺς χορούς.“ 
(Exod. 32, 41 ") A δὲ διὰ τούτων αἴνίστοται, παρα- 
στήσοµον ὡς ἂν οἷοί το ὦμεν. 

» Clamor pugnantium in castris! — tumultus cupiditatum in 
vita corporis, quem fugit sapiens, pacem pbtius cum Deo 
petens (25.26), omniaque ab eo, non a creaturis, quam- 
vis earum ope accipienó (27. 28). 

25. Τὰ περὶ ἡμᾶς τοτὲ μὲν ἠρεμεῖ, voti δὲ ὁρμαῖς 
xai ἐκβοήσεσω ἀκαίροις ὥρανςὶ χρηται, καί ἐστι μὲν 70v- 
χία τούτων aig βαθεῖα, τὰ δὲ ἐναντία πόλεμος ἄσπον- 

doc. M ἄρτυς δὲ ο ο πεπονθὼς ἀψευδέστατος. Ἀκούσας 
γὰρ της quovis τοῦ λαοῦ πεκραγότων λέγει πρὸς τὸν 
σκεπτικὸν καὶ ἐπίσκοπον τῶν πραγμάτων" » Dori πο- 
Ἰέμου ἐν τῇ παρομβολῇ. « Ἔως μὲν yàp οὐκ ἐκινοῦντο 
καὶ ἐκεκράγοσαν ἐν ἡμῖν oi ἄλογοι ὁρμαί, σταθερώτερον 
0 νοῦς idgvro ἐπειδὰν δὲ ἠρξαντο πολύφωνον καὶ πο- 
λύηχον ἄπεργάβσθαι τὸ ψυχ]ο χωρίο», τὰ πάθη συγ- 
καλοῦσαι xoi ἀνογείρουσαι στάσιν ἐμφύλιον͵ ἐγέννησαν. 
Ἐν δὲ τῷ στρατοπέδῳ o o πόλεμος. Φνσικώτατα" ποῦ 
γὰρ ἀλλαχόθι ἔριδος, µάχαι, φιλονεικίαι, này ὅσα ἕρ- 
yu ἀκαθαιρότου πολέμου, πλὴν ἐν τῷ μετὰ σώματος 
Pn, ὃν ἀλληγορών καλοῖ στρατόπεδο»; Τοῦτον εἴωθεν 
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ἀπολιπδῖν ὃ νοῦς, ὅταν Φεοφορήθεὶς πρὸς αὐτῷ τῷ ores 
γένηται, καταθεώµενος τὰς ἀσωμάτους ἰδέας. ,4αβὼν 
γὰρ Μωνυσῆς, φησί (Exod. 33, 1), »τῆν ἑαυτου σκηνην 

ἔπηξεν ἔξω τῆς παρεµβολῆς,« καὶ οὐ πλησίον, ἀλλὰ vod 
ῥωτάτω καὶ »μακρὰν ἀπὸ τῆς παρθµβολῆς'. -Αῑνίτε- 
ται δὲ διὰ τούτων, ὅτι σοφὸς µέτοικος καὶ μετανάστης 
ἐστὶν ἀπὸ πολέμον πρὸς εἰρήνην, καὶ ἀπὸ τοῦ Όνητου 
καὶ πεφυρµένονυ στρατοπέδου πρὸς τὸν απόλεµον καὶ si- 
ρηναῖον λογικών καὶ εὐδαιμόνων ψυχών βίον Φεῖον. 

26. «4έγει δὲ καὶ ἑτέρωθε, ὅτι »,ἐπειδαν ἐξέλθω την 
πόλιν, ἐκπετάσω τὰς χδῖρας πρὸς τὸν κύριο», καὶ oi φω- 
ναὶ παύσοντακ΄« (Exod. 9, 29). ΜΗ νοµίσης δὲ τὸν δια- 
λογόµενον ἄνθρωπον εἶναι, τὸ ψυχῆς καὶ σώματος ὄφα- 
eue $q πλέγμα ἦ xoẽuo 0 τέ ποτε χρῆ καλεῖν τουτὸ τὸ 
σύνὃετον ζώο», ἀλλὰ νοῦν εἰλικρινέστατον καὶ καθαρώ- 
τατον, ὃς' ἐν μὲν τῇ πόλθι τοῦ σώματος xoi θνητοῦ βίου 
περιοχόµενος ἔσταλται καὶ συνείληπται, καὶ ὥσπερ ἐν ᾱς- 
σμωτηρίῳ καθειργµένος μηδὲ ἐλενθέρου δύνασθαι σπῶ 
ἀἄρος ἄντικρυς ὁμολογεϊ, ἐπειδὰν δὲ ἐξελθῃ τήν πόλιν 
ταύτην, καθ ἄπερ πόδας καὶ χεῖρας oi δεσμώταε, τὰς ἐγ- 
νοίας [*] αυτὸς καὶ διανοῆσεις λυθεὶς ἀφέτοις καὺ ans- 
λουδεριαζούσαις χρήσεται ταῖς ἐνθργδίαις, ὡς τὰς ἐπικο- 
αύσειο τῶν παθῶν εὐθὺς ἐπισχθθηναι. Ἡ οὐχ ἠδονῆς 
μὲν ἀνατεταμέναι oi ἐκβοήσεις, δὲ ὧν τὰ ἑαυτῇ. φίλα 
εἶωθε προρτάτεριν; P ἐπιθυμίας δὲ ἄῤῥηκτος 3] φωνη χα- 
λοπὰς ἀπειλὰς κατὰ τῶν μὴ ὑπηρετούντων ἀπειλούσης! 
καὶ τῶν ἄλλων ὀκάστον πολύηχος καὶ μεγαλόφωνός τι f 
rige; Αλλά γὰρ ovÓ , ei μυρίοις στόµασι καὶ γλὠττας 
ἕκαστον τῶν παθών τῷ κατὰ τοὺς ποιητὰς λογομέη 
χρήσαιτο ὁμάδῳ, τὰς τοῦ τελδίου δύναιτ ἂν ἀκοὰς συγ- 
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(έαι, μετεληλυθότος ἤδη καὶ τὴν αὐτὴν ἐκεῖνοις πόλιν 
κηκέτ οἴκδῖν ἐγνωκότος. 

21. «Φαμένου δὴ τοῦ πεπονΏότος, ὅτι ἐν τῷ σωµα- 
ικῷ στρατοπέδῳ τὰς τοῦ πολέμου φωνὰς δἶναι πάσας 

συµβέβηκε, τῆς εἴρήνῃ φίλης Πσυχίας μακρὰν ἀπεληλαμέ- 
νης, 0 lepóc συναινεῖ λόγου. οὐ ὰρ λόγοι μὴ εἶναι πο- 
Ἰέμου φωνήν, ἀλλά µή τοιαύτην, ὁποίαν ἔνιου vouldovou 
7| νανικηκότων iJ κακρατηµένων , αλλ qr ἂν γένοιτο &e- 
βαρημένων o πεπιεσµένων olyg* τὸ γὰρ »Ovx ἔστι 

φωνή ἐξαρχόντων κατ iyi» ἴσον ἐστὶ τῷ περιγεγενη- 
μένων τῷ πολέµῳ, ἰσχὺς γὰρ τοῦ ) κρατεῖῦν — Ούτως 

τὸν σοφὸν “Ἄβραὰμ μετὰ τὴν τῶν ἐννέα κοι)αἱρεσιν βα- 
σιλέων, παθών μὲν τεττάρω», πέντθ δὲ αἰσθητικῶν Óv- 

"άμων, αἳ παρὰ quat ἐκινοῦντο, εὐσάγθι τὸν εὐχαριστι- 
κὸν ὕμνον ἐξάρχοντα καὶ ράσκοντα rovti »Ἐκτονῶ 
την χεῖρά μου πρὸς τὸν δεὸν τὸν ὕψιστον , ὃς ἔχτισε τὸν - 
οὐρανὸν καὶ τὴν γή», ei ἀπὸ σπαρτίου ἕως σφαιρωτηρος 
ὑποδήματος λήψομαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν. * (Gen. 44, 
223) «ἀθίχνυσι δέ, ὥς νὰ ἐμοῦ Doi, τὸ 7ογονὸς πᾶν, 
οὑρανόν, T ὕδωρ, πνευμα, boo ὁ ὁμοῦ xai φυτά. "Exa- 

στρ γὰρ αὐτῶν ὃ τὰς τῆς ψυχής ἑνθργδίας πρὸς so» 
τείνας καὶ παρ αὐτοῦ μόνου τας ὠφελείας ἐπελπίζων 
ovrog ἃ ἂν εἴποι' Οὐδενὺς λήψοµαι τῶν có», . — ov παρ 
ἡλίου το μοθημερινόν, οὐ παρὰ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων 
ἀστέρων τὸ νυκτὶ φέγγος, οὐ παρ ἄδρος καὶ »εφελῶν 
ὑπτούς, οὐ παρὰ ὕδατος xoi ris ποτὰ καὶ aria, οὐ πα- 
ρα ὀφθ αὶ μῶν τὸ ὁρᾶν, οῦ τὸ ἀνούειν παρὰ ὥτω», οὐ 
παρὰ μυκτήρων ὀσμάς, οὐ παρ ἐνστομίου χυλοῦ τὸ 
Teva Ó ou," ov παρὰ γλώττης τὸ λέγειν, οὐ παρὰ χιφῶν 
τὸ διδόναι καὶ λαμβάνει, ov τὸ προςέρχεσδαι xoi έξα- 
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ναχωρεῖν παρὰ ποδῶν, ovx ayomyoTy παρὰ πνθύμονος» 
οὐ πέψιν παρ ἥπατος, OU παρὰ τῶν ἄλλων σπλάγχνων 
τὰς καθ ἕκαστον οἰχείους ἐνεργείας, οὐ παρὰ δένδρων 

καὶ σπαρτῶν τοὺς ἐσησίους καρπούς, — ἄλλα πάντα 

παρὰ τοῦ μόνου σοφόῦ, τὰς αὐτοῦ χαριστηρίους ὄννα- 
μεις πάντη ταένοντος καὶ διὰ τούτων ὠφελοῦντος. . 

28. Ὁ μὲν ουν τοῦ ὄντος [*] ὁραταιὸς zo» αἴτεον 
ἐπιστάμενος τὰ ὧν ἐστιν αἴτιος δούτερα usi ἐκάῖνον τε- 
τέμηκεν, ὁμολογῶν ἀκολακθύτως: τὰ προςόντα αὐτοῖς. 

Ἡ δὲ -ὁμολογία δικαιοτάτη᾿ Παρ. ὑμῶν μὲν οὐδόν, παρὰ 
δὲ τοῦ $09 λήψομαι, οὗ τὰ πάντα κτήµατα᾽ δι ὑμῶν 
δὲ ἶ ἴσως, ὄργανα γὰρ ὑπηρετήσοντα ταῖς ἆθανατοις αὖ- 
του χάρισε {εγένησθε. Ὁ δὲ o ἀπερίσκεπτος διάνοιαν τυ- 
φλωθείς, ᾗ τὸ. ὃν uq»yn καταλησετόν ἐστιν, avt piv οἵ- 
δαμῆ οὐδαμῶς οἵδε, τὰ δὲ ἐν xócum σώματα αἰσθησεσι 
ταῖς δαυτοῦ, ἅ δὴ πάντων ἑνόµισο 7ινοµένων αἴτια. 
Πας 0 καὶ Φεοπλαστεῖν ἀρξάμενος ἀγαλμάτων καὶ ξο0- 
άνων καὶ ἄλλων μυρίων ἀφιδρυμάτων vÀauc διαφόρος 
τετεχνιπθυµένων κατέπλησα τὴν οἰκουμένη», 2θαφεῦσι καὶ 
πλάσταις, οὓς ὑπερορίους ὃ Ῥομούέτης της κατ αὐτὸν 
πολιτείας Ίλασεν, aoi τε μεγάλα καὶ τιµας ὑπαρβαὶ- 
λούσας ἰδίᾳ 18 καὶ xou] ψηφισάµενος κατθιργάσατο. 19 

ἐναντίον οὗ προςθδόκησεν, avri ὁσιότητος ἀσέροιαν — 
τὸ 7ὰρ πολύθεον ἐν ταῖς τῶν ἀφρόνων ψυχαῖς —R 
xal θεοῦ Turo ἀλογοῦσιν oi τὰ θνητὰ Θειώσαντος᾽ — 
οἷς oux ἐξήρκεσεν "Mov καὶ σελήνης, si δὲ ἠβούλονιο. 
xol γῆς ἁπάσης καὶ παντὸς ὕδατος θἴκόνας διαελασα- 
σθαε, ἀλλ ἤδη κἀὶ ἀλόχοις ζώοις καὶ φυτοῖς τῆς τῶ 
ἀφθάρτων Tuc µετέδοσαν. Ὅ δὲ τούτοις Emery 
τὸν ἐπινίχιον ὕμνο» ἐξάρχων ἐδείχ θη. 
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Iunc Deum, iaciantiae ultorem, sapientiae largitorem, carmi- 
ne celebrat etiam Moyses. 

29. Koi Μωῦσῆς μέντοι κατὰ ταῦτα, ἐπθιδὰν Don 
ὂν »ῥασιλέα τῆς αἰγύπτου (Exod. 44, 1), τὸν ὑπέρ- 
"vYO» νοῦν, »σὺν τοῖς ὀξακοσέοις appa, ταῖς τοῦ ὁρ- 
ανικοῦ σώματος ἓ ξξ κινήσασιν ἡρμοσμόναις, τοῖς ἐπιρο- 
ηκόσε τριστάτοις,"' οἳ, μηδενὸς τῶν κατὰ Τάνοσιν πεφυ- 

tozoc ὁστάναι, τήν πθρὶ πάντων οἴονται δεῖν ὡς ἂν  πα- 
γέως ἑδρνμένων xai μηδεμίαν δεχοµένων µεταβολὴ» a ἀπο- 
Ραένεσθαι, δύην ἀξίαν τῆς ἀσεβοίας 4 υποσχόντα, καὶ τὸν 
ἀσκητοιὸν ἔμπαλιν τὰς ἐπιδρομὰς τῶν πολοµίων éngeyóv- 
τα x«l ἀνὰ κράτος. ἀπροςδοκήτως διασωθέντα, τὸν δί- 

xciv καὶ ἀληθῆ βρωβουτὴν quei Oso», τὰ πρεπωδέστα- 
τα xai θὐνδιότατα ταῖς συντυχίαις ἐξάρχων ᾧ ἄσματα, διότι 
ano⸗ xol ἀναβάτην (Apoc εἷς θάλασσαν (Exod. 15, 
4), τὸν ' énoyotusvov νοῦν ταῖς τοῦ ; τοτράποδος καὶ a αφη- 
νιασεοῦ» πάθους ἀλόγοις ἁρμαῖο - ἀφανίσας, Bon 90g xoi 
ὑπδραστειστὴς ἐγένατο τῆς ὁρατικῆς ψυχής, ὡς Χαρίσα- 
σθαι πεαντελή σωτηρίαν αντῇ. Ὅ δὲ αὐτὸς xai ἐπὶ τοῦ 
φρέατος ὀξάρχοι, οὐκέτι μόνον ἐπὶ καθαιρόσοι τῶν πα- 
3o» , edo καὶ ἐπὶ τῷ τὸ κάλλιστον ανηµάτων, σοφίαν 

ἀνανταγώνιστον, " ἰσχύσαι Aafeiy , ἣν απθικάζι φρέατι - 
βαθεῖα γάρ, καὶ οὐκ ἐπυιόλαιος, γλυνὴ ἀναδιδοῦσα ya- 
μα, ̓ Δαλοκάγαθίας [*] δυψώσαις φυχαῖς ἀναγκαιότατον 
ὁμοῦ χαὸ ἤδιστον ποτόν. ᾿Ιδιώτῃ δὲ οὐδονὶ παιδδίας 
ἐφαῖται τοῦτο τὸ φρέαρ à ὀρύττον», µόνοις δὲ βασιλεῦσι», 
ᾗ φησιν »Ἑλατόµησαν αὐτὸ. ῥασιλεῖς. « (Num. 21, 16 - 
18.) Ἀζογάλων γὰρ ἠγομόνων ἀναζητῆσαι xoi κατοργά- 
σασθαι σοφίαν, ovyi τῶν ὅπλοις γῆν wel θάλατταν 
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ὑπηγμόων, ἀλλὰ τῶν Ψυχῆς δυνάµεσι τὸν πολύτροπο 
αὐτῆς χαὶ μγάδα καὶ ποφορηµένον ὄχλον κατηγω- 

' PIUASYGY. 

Jtem aperte confitendum, hoc rerum universum esse dona 
Dei, qui etiam singularia dona, virtutes, hominibu 
largitur. 

30. Tovro» φοιτητὰς xoi /νωρέμους εἶναι συµβῷ 
κθ τοὺς λέγοντας" Οἱ παϊδές σου εἰλήφασν τὸ Los 
λαιον τῶν ἀνδρών τῶν πολεμιστῶν τῶν μού ἡμών' " 

am αὐτῶν οὐδὲ sic, ππροζαγήοχο τὸ δώρο 
evoin ere; 0 οὗρεν. £6 (Num. 34, 49 s.) "Eolxoni [9 

xoi οὗτοι πάλιν ἐπινέχιον ᾷσμα φάρχου, τελδίων ai 
ἠγομονικῶν δυνάμεων ὀφιέμενοι" τὸν γὰρ συντιθύτα " 
αοφάλαιον καὶ πλεῖστον ἀριθμὸν τῶν κατ ἀνδροίαν μ- 
yov φασὶ λαβεῖν, οὓς ἐκ φύσεως εἶναι πολμικονς ow- 
βέβηνε, δυσὺν à αντιτεταγµένους τέλοσι», &yi όν, οὐ q! — B 
Φήρατος ἀφηγεῖται δειλία, ἑτέρου à6, οὗ ἡ age 

ρασύτης — ἄμφότεραι δὲ γνώμης ἀγαθῆς api 
Hoyxalag δὲ eomo τὸ µηδένα διαποφωνηκέναι, πρὸ 
ὅλοκλήρου xol παντελους μοτουσίαν ἀνδρδίας. Aadu | 
περ λύρα καὶ πᾶν μουσωκῆς ὄργανον «ἀκμολός, καὶ o» 8; 
αὐτὸ” μόνον ἀπῳδὸς ῇ 5 «φθόγγος, Ἰρμοσμένον δὲ, ow 
μιᾷ πλήξοι συνηχώσι, την αντήν συμφωνίαν ἀποτκλοῦ” 
τος TOY αὐτὸν αρόπον xoi τὸ ψυχής ὄργανον ἀσύμφό. 
vov μέν, Όταν 7 9ράσοι σφόδρα ἓ ἐπιτοινόμονον, πρὸς 1? 
ὀξύτατον βιαζηταε, ἢ δδιλἐᾳ πλέον τοῦ μετρίου ait^ 
πρὸς τὸ βαρύτατο» χαλᾶται, σύμφωνον δέ, ὅταν ὁ Th 

xoi πάσης apertis τόνοι πάντος ayoxQui815 
i» εὐάρμοστον ἀπογθννήσωσι µέλος. TS; δὲ συμφωίό 
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5 evaQuogtlo; µέγα τεκµήριον τὸ προςαγηοχέναι τὸ 
opo» τῷ Θεῷ. Tovro δέ ἐστι τιµῆσαι πρεπόντως τὸ 
y διὰ τοῦ σαφέστατα ὡμολογηκέναι , ὅτι δώρόν ἐστιν 
ὑτοῦ τόδε τὸ πᾶν. «4έγει γὰρ φυσικώτατα" Apio ὃ 0 
ρε, τοῦτο περοθήνθγκε δῶρο». H (Num. 31, 50. ) "Exa- 
τος δὲ ἡμών γενόμενος οὐθὺς δὐρέσκαι τὸ μόγα δῶρον 
FoU τὸν παντελῆ κὀσμὀν, αὐτὸν ἑαυτῷ καὶ τοῖς ἀρί- 

τοις µέλεσιν Όρεσιν ἐχαρίσατο. 

Miseri sunt, qui affectibus dediti, ut vino ebriosi, sibi ipsi in- 
saniam consciscunt. 

31. Εἰσὶ δὲ xol ἐν µέρθι δωρεαί, ἃς Den τε [*] δοῦ- 
αι καὶ λαβοῖν ἀνθρώποις ἐμπροπές.. «Αὗται δὲ ἂν slev 
sgeral καὶ o xot αὐτὰς ἐνέργειαι, ὧν vp 8VQBUiy σχε- 
i» à ἄχρονον οὖσαν διὰ τὸ ὑπερβάλλον τοῦ χαριδοµένου 
τάχος, ἐν οἷς sitos ' δωρεῖσθαι, πᾶς καταπέπληκται , καὶ 

ὕτῳ μηδὲν µέγα τῶν ἄλλων ὑπείληπται. 4ιὸ καὶ πυν- 
S áysras* »TÍ τοῦτο, 0 ταχὺ εὗρες, Q τέκνον;«« (Gen. 

21, 20) τεθαυμακὼς τῆς σπουδαίας διαθέσθως τὴν οξύ- 
"m. Ὁ δὲ 8v παθών οὐθυβόλως ἀπεοχρίναται' »4 

παρέδωκθ κύριος ὃ eos. d Παραδόσεις γὰρ xoi 
σεις βραδεῖαι μὲν αἳ δὲ ἀνθρώπων j ὀξύταται δὲ oi διὰ 
δεοῦ, .Φθάνουσαι καὶ Tp ὀξυτάτου χρόνου sinam. ο 
μὲν οὖν κατ ἴσχὺν καὶ δύναμιν ἔξαρχοι καὶ ἠγθμόνες a τοῦ 
τὸν ἐπινέκιον καὶ οὐχαριστικὸν ὕμνον ὥδοντος χοροῦ os 
ἠεχθέντος θἰσέν' oi δὲ κατὰ τροπὴν καὶ ἀσθένειαν τοῦ 
τὸν dg ἥτταις Oonvor σφαδάξοντθς ὑταῖροε, οὓς οὗ κα- 
αέζιν μᾶλλον ἢ 7 οἴχτίβσθαι ze" ».παθάπερ τοὺς τὰ σώ- 
µατα ἐκ φύσοως ὀπικήρως. ἔχοντας, οἷς καὶ ἢ τυχοῦσα 
νόσου πρόφασις µέγα ἐμπόδιον πρὸς τὸ σώζεσθαι. Ἔνιου 
Puiro IH. P 
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δὲ ov τῷ μολθ ακωτέροις τοῖς ψυχης κεχρῆσθαι τόνοες 
ἀνέπεσον ἄνοντος, ὑπ ἐδδωμενοστέρας τῶν ayunelorm 
ἑσλύος πιοσθόντες; ἀλλὰ μιμούμενοι τους ἐθελοδούλους 
ἑχόντες ἑαυτοὺς πικροῖς δθσπόταις ὑπόῤῥεφαν, 7ψος ὂν- 
vec ἐλεύθοροι. Aiò ur διάµενου πεπράσθαι τὸ παρα- 
λογώτατον avro) δεσπότας ὠνούμονοι προρεκτώντο, τὸ 
αὐτὸ δρῶντος τοῖς ἐμφορουμένοις ἀπλήστως πρὸς μέδην 
οἴνου' xoi γὰρ ἐκεῖνοι Toy τὸν ἄκρατον, ot βιασδέν- 
τες, προοφέρονται, ὥστε καὶ γνώμῃ τὸ μὲν νηφάλιον ἐ ἐκτε- 
proves τῆς ψυχῆς, to δὲ παράληρον αἱροῦνται, — 
νήν γάρ, φησίν, »ἐξαρχόντων 4 ὑπ οὔνου ἐγὼ ακούω" 
(Εχοά. 32, 11. 18), τουτέστιν, ovx ἀπούσιον ἐνδθδθιγμέ- 
ων μανία», ἀλλ} ἑκουσίῳ φρονοβλαβδίᾳ βεβλαμμόνω». 

Ora Deum, ne unquam hortator fiae ad pocula, à. e, sn via 
praecedas ad ruditatem ducente. 

82. Hàc δὲ 0 συνογγζων. τῇ παρθμβολῇ τὸν μό- 
σχον opt xol τοὺς χορούς», ᾗ καὶ αὐτὸς δεασυνίστησ. 
Τύφῳ γὰρ sal τοῖς τύφου χορευταῖς ἐντυγχάνομε», ὅσοι 
Ἀλησίον ἴστασθοι τοῦ σωματικοῦ o στρατοπέδου δνανοον- 
μεθα νώµῃ, Essi τοῦ ic φιλοθεάµοσι : καὶ τὰ cooper 
ὁρᾶν 7ηχοµένος, το ἀτυφίας οὖσιν ἀσκηταῖς, πποῤῥω- 
τάτω τοῦ σώματος ὄθος διοικζησθαι. —EXyov δὴ τῷ 
Jen, μηδότοτε ἔξαρχος οἴνου {ενέσθαι, τουτέστι μη 
more διὼν ἀφηγήσλσθαι τῆς etc ἀπαιδευσίαν xal ἄφρο- 
σύνην ἀγούσης ὁδοῦ: τὰ ree ἀπούσια κακὼν ἡμίσοι xot- 
φότορα, καθαρῷ τῷ τοῦ συνδιδύτος deryo μὴ βαρινῦ- 
μενα. Σελεςφορηθοισῶν δὲ σοι τῶν οὐχῶν ἐδιώτης p 
ὅτι μέφθιν οὖν ἂν δύναιο, τὴν δὲ μογίστην 5 ἡγαμονιῶν p 
xin, ἱερωσύνην, ατήσῃ' σχεδὸν γαρ lege χαὶ Όερα- 
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nsvran- Φεοῦ µόνον τὸ ἔργον [*] νηφάλια 9, olyov 
xai σεοντὸς τοῦ Àng&r ottiov ' βεβαιότητι διανοίας κατεξ- 
ανισταμένων. » Ελάλησα"" 169 φησί, Ὀπύριος τῷ “Δαρὼν 
λέγων᾿ Οἶνον καὶ aixspga ου πῶσθε, σὺ καὶ οἱ viol σου 

μετὰ σὲ, ἠνίκα ἂν οἱρπορούησθ sis τὴν σκηνἠν τοῦ uog- 
τυρίου. 5 προοπορούησθε τῷ Φνσιαστηρίῳ, xai ov μὴ 
ἀποῦ comte νόμιμον αἰώνιαν οἳς τὰς 7ενεὰς ὑμῶν δια- 
στεῖλαι ἀνὰ μέσον ay lw καὶ βθβήλων», καὶ ἀνὰ uicov 
καθ αρῶν xoi ἄκαθώρτων." (Lev. 10, 8 8.) agar δέ 
ἐστιν Oo. ἱρούς, xoi τὸ ὄνομα ὀρθινός ἁρμηνείοται, µθ- 
τέωφα xoi ὑψηλὰ φρονῶν — οὐ διά µεγαλαυχίας 
χενοῦ Φυσήµατος ὑπόπλθων Oyxov, ἀλλὰ δα μέγεθος 
ἀρετῆς, η τὸ ) φρόνημα ἐξαφουσα πέραν σερανοῦ σαπει- 
vov οὐδὲν ἐ & λογῶρσθαι. 4ιακείμονος δὲ οὕτως ἄκρα- 
τον xeu πᾶν ἀφροσύνης Φάρμακον ἑκὼν οὗποςο προροέ- 
ceto" ἄνάγκη ro ἐστι ἢ 3; ἀῤῥηφοροίντα atrox; εἰς τὴν 
σκηνην δὐσιέναι τὰς ἄοράτους ἐπιτελέσοντα τολετάς, 5; τῷ 
Dono προοιόντα Φνυσίας « wo το τῶν ὁδέων xai κοινῶν 

χαριστηρέους ἀναγαχαῖν' νήψοως. δὲ xoi περστῆς ἀγχι- 
σας ταῦτα δετται. 

Ad tabernaculum testimoni et allure wonnisi οοῦᾶ aceedent, 
$. e. eum, qui virtutem eiusque divinam pulchritudinem 
considerat, mox subit ruditatis οἱ ineruditionis oblivio, 
succedente eruditionis et scientiae memoria. (33. 34). 

33. Θαυμάσαι μὲν οὖν εἰκύσως av "ue xai τὸ. (mov 
τῆς προστάξοω». πῶς ro οὗ σομνών, νήφοντας xai ἐν 
ἑαντοῖς ὄντας πρὸς uy ag ἱορουργίας χωφεῖν; ὡς ἅμπα- 

à» ἀμφότερα σῶμα xoi φυχην παρθιένους ὑπὸ οἴνου 
καταγέλαστον; Ei μὴ δὁεσπόταις μὲν j^ γονεῦσι καὶ 

2 
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ἄρχουσιν οἴκέται καὶ viol καὶ | ὁπήκοοι μέλλοντος : προς- 
ἐρχεσθαι πρόνοιαν ἔξουσι τοῦ νήφειν, ὥς μήτε ἐν τοῖς 
λγομένοις. xai πραττοµένοις διαµάρτοιο», us? ὡς χατᾶ- 
ποφρονηκότος τῆς ἐιεύων ἀξιώσεως κολασθεῖον . $ τὸ 
γοῦν ἐπιδικέστατον χλεύην ὄφλοιεν' — τὸν δὲ τοῦ παν- 
τὸς ἡγεμόνα καὶ ; πατόρα τις Φεραπούειν δικαιῶν ου καὶ 
σιτίων καὶ ποτών καὶ ὄπνου xoi πάντων 000 ἀναγκαῖα 
τῇ φύσει περιέσται, αλλά πρὸς τὸ ἁβροδίαιτον αποκλίνας 
τὸν τών ἀσώτων ζηλώσει βίον, καὶ βεβαρηµένος τοὺς 
ὀφθαλμοὺς ax οἴνου καὶ τὴν κοφαλῆν παραβάλλων καὶ 
τὸν αὐχένα. ἐγκάρσιον "κλάδων". xoi ὑπ ἀμετρίας έρευ- 
{όμενο καὶ ὅλῳ διαῤῥέων τῷ ̓σώματι χόρνιβος ἢ 35 ῥωμῶ» 
ἢ θυσιών προθόψεται; MAE οὐδὲ τὴν ἱερὰν ἐξ ἀπό- 
πτου φλόγα θεάσασθαι τῷ τοιούτῷ θέμι.. — Ei μέντοι 
μήτε ,σκηνήν µήτα Φυσιαστήριον υπολάβοι τις λέγεσθαι 
τά ὀρώμενα éx τῆς ἀψύχου καὶ φθαρτῆς δημιουργηθέ- 
τα ὕλης, ἀλλὰ τὰ ἄόρατα καὶ τὰ νοητα [3] Φθωρήματα, 
ὧν αἰσθηταὶ ταῦτα εἰκόνος, καταπιλαγήσαται μᾶλλον την 
ὑφήγησῳ. Ἀπειδὴ γὰρ παντὸς το μὲν παράδειγµα, τὸ 
δὲ µίµηµα ὃ ποιῶν ἐποίθε, xoi ἀρετῆς τὴν μὲν ἀρχέτυπον 
σφραγῖδα egy atero, τὸν δὲ anó ταύτης ἐνθσημαίνατο ἐμ- 

φθρέσεατον χαβαλτῆρα. H μὲν ουν ἀρχέτυπος σφρα- 

yis ἀσώματός ἐστω ἰδέα, 5 δὲ χαραχδεῖσα exa σώμα 
ἤδη φύσει μὲν αἰσθητόν, ov μήν Big αἴσθησιν & ἐρχόμενον" 
καθάπερ xoi τὸ ἓν τῷ βαθυτάτῳ tov «Ἀτλαντικοῦ πελα- 
γους ξύλον εἴποι τις ἂν πεφυκέναι μὲν πρὸς τὸ καίΐεσθαι, 
µηδέποτθ δὲ ὑπὸ πυρὸς ἀναλωθήσεσθαι, διὰ τὴν τῆς 
Φαλάττης ἀνάχυσιν. 

34. Τὴν οὖν σκηνὴν καὶ τὸν βωμὸν ἐννοήσωμεν 
ἀδέας, er» μὲν ἀρετῆς ἄσωμάτου, τὸν δὲ αἰσθητῆς eixo- 
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7ος εἶναι σύμβολον’ τὸν μέν ye βωμὸν καὶ τὰ ἐπ αὐτοῦ 
ὁάδιον iiy, ἔξω τε rag ὅ ἔχει τὴν κατασκενὴν. xoi ἄσβό- 
oto πυρὶ ἀναλίσκεται, ὥς μὴ queo ἡμέραν μόνον, ἀλλὰ 
xoi Σύκτωρ περιλάµπεσθαι’ 5 δὲ σκηνή καὶ τὰ ἐν avt. 
πάντα ἀθέατα, οὐχὶ τῷ µόνον ἐσωτάτω καὶ ἐν ἀδύτοις 
ἑδρύσθαι, ἀλλὰ καὶ τῷ προςαψάµενον ἢ διὰ περιθργίαν 
ὀφθ αλμῶν ἰδόντα ἀπαραιτήτω δίκῃ Φανάτου κατὰ πρός- 
ταξιν νόµου κολάζρσθαι, — πλὴν si urj τις ολόκληρος 
καὶ παντελῆς εἴη, περὶ μηδὲν μὴ µέγα, μή μικρὸν απλὼς 
κηραίνων πάθος, ἀλλ agro καὶ πλήρδι καὶ πάντα τε- 
λειοτάτῃ κθχρηµένος τῇ φύσει τούτῳ γὰρ ἐπιτέτρατπται 
δν ἔτους ἅπαξ θἰριόντι ἐπισκοπεῖν τὰ ἀθέατα ἄλλοις, 
ἐπειδῇ καὶ ἐξ ἁπάντων μόνφ ὁ τῶν ἄσωμάτων καὶ 
ἀφὃ άρτων ἀγαθῶν πτηνὸς καὶ οὐράνιος ἔρως ἐνδιαιτᾶ- 
ται. Όταν οὖν ὑπὸ τῆς ἰδέας πληχθεὶς ἕπηται τῇ τὰς 
κατὰ μέρος ἄρετάς τυπούσῃ σφραγῖδι, κατανοών καὶ. xu- 
ταπληττόµενος αὐτῆς τὸ Φεοειδέστατον κάλλος, fnm 
zgocágyeron δεξαμένῃ τὸν ἐκθίνης χαρακτῆρα, λήθη uiv 
ἁμαθίας xoi ἀπαιδευσίας, μνήμη δὲ παιδβίας καὶ éni- 
στήµης ουθὺς ἀγγῶσται. 4ιὸ λεγαι" » Οἶνον καὶ σέκδρα 
ov nsa De : σὺ καὶ oi viol σου μετὰ σό ἠνίχα ἂν εἰσπο- 

ρούησθε εἰς τὴν σκηνην του μαρτυρίου, ἢ 7 προοπορθύησθε 
τῷ Θυσιαστηρίῃ Ταῦτα δ οὐκ ἀπαγορούων μᾶλλον 
η 7νώμην ἀποφαινόμενος διαξέρχεται᾿ τῷ μέντοι ἅπα- 
7ορούοντι οἴκεῖον ἦν εἰπεῖν Οἶνον, ὅταν Ἱορουργῆτο, μη 
πόντο, — τῷ δὲ γνώμην ἀποφαινομόνῳ τὸ Ov πἰρσθε. 
Καὶ rop έστιν ἀμήχανον τὸ µέθης καὶ παροννέας Veris 
αἴτιον, ἀπαιδουσίαν, προφἰεσθαι τὸν ταῖς 7ενικαῖς καὶ 
κατ εἶδος a ἀρεταῖς ἐμμελετῶντα καὶ ἐγχορεύοντα. ΊΤῆν 
δὲ ;σκηνην μαρτυρίου (Exod. 33, T) καλαῖ πολλάκις" 
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τοι παρ ὅσον ὃ ἀψευδὴς Ósóc ἀρετῆς ἐστι μάρτυς, ᾧ 
καλὸν καὶ σύμφορον προςέχθιν, 7j παρ ὅσον ἡ ἀρετὴ βε- 
βαιότητα ταῖς ψυχαῖς ἐντίῶησι, τοὺς ἐνδοιάζοντας καὶ 
ἐπαμφοτερίζοντας λογισμοὺς aya κράτος ἐκεέμνουσα καὶ. 
ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ [*] τῷ (Ko τὸ ἀληθὲς ἀνακαλύ- 
πτουσα. 

Ruditas mortem, immortalitatem affert disciplina. 

35. Ag δὲ, ὅτι „oð — 

θνωνίς oc ἀπαιδευσίας μὲν Φάνατον ἐπιφερούσης, παι- 
δείας ài ἀφθαρσίαν. Καθάπερ γὰρ ἐν τοῖς σώμασυ 
; ἡμῶν όσος μὲν διαλύσεως, ὑγεία δὲ σωτηρίας αἰτία, τὸν 
αὐτὸν τρόπον καὶ ἐν ταῖς ψυχαῖς τὸ μὲν cator ἐστι φρύ- 
2ησιβ ---- ὑγεία γαρ τις OUT διανοίας —,; τὸ δὲ φθεἴρον 
ἀφροσύνη, »όσον ἀνίατον κατασκήπτουσα. Tovro δὲ 
vouuov αἰώνιον sivol* (Lev. 10, 9) φησιν ἄντνκρυ; 
ἀποφαινόμονος" ὑπολαμβάναι γὰρ νόµον ἀθαάνατον ἐν 
τῇ τοῦ παντὸς ἐστηλιτεῦσθαι φύσει Tovri περωχοντα, 
OTi ὑγιθινὸν μὲν καὶ σωτήριο» χρημα παιδεία, νόσου δὲ 
καὶ φθορᾶς αἴτιον ἀπαιδευσία. ἸΠαρεμφαύει δέ τι καὶ 
τοιοῦτον' Τὸ πρὸς ἀλήθδιαν »όμιμον οὐθνς ἐστιν αἰώ- 
νιον, ἐπεὶ καὶ ὃ ὀρθὸς λόγος, ὃς δή νόμος ἐστίν, ov 
φθαρτός. Καὶ γὰρ ow τὸ ἐναντίον παράνομον ἐφήμε- 
Qo τε xai θὐδιάλυτον ἐξ ἑαυτοῦ παρὰ τοῖς θὺ φρονουσο 
ἀνωμολόγηται. Ἱνόμου δὲ καὶ παιδείας ido» βέβηλα 
ἁγίων xoi ἀχάθαρτα καδαρῶν διαστέλλε, ὡς ἔμπαὶν 
ἀνομίας καὶ ἀπαιδευσίας εἰς τὸ ᾽αὐτὸν ἄγθιν τὰ µα- 
χόμενα βιάζεσθαι, φυρούσας τὰ πάντα καὶ σνγ- 
χεούσας. 
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Hinc Samuel (mens) a matra Gratia (gratia divina) natus et 
haec ipsa vinum non biberunt: rebus vanis abstinentes. - 
sol Deo se consecrarunt. (86. 37.) " 

86. διά τοῦτο ὃ καὶ βασιλέων καὶ προφητών μέγι- 
στος Σαμουήλ οἵνον καὶ µέόυσμα, ὣς ὃ ἱθρὸς λόγος 
gnat», »ᾶχφι τολθυτῆς oV niszas. (4 Sam. [4 Reg. 4, 
15)" τέτακται γὰρ ἐν τῇ τοῦ Φείου v στρᾳᾳοπέδου τάξαι, 
ἦν οὐδέποτο λάφα προμηθεέᾳ τοῦ σοφοῦ ταξιάρχον. 
Σαμουὴλ δὲ Υέγονε μὲν ἴσως ἄνθρωπος, παρθίληπται 
δὲ οὐχ ὥς σύνθετον ζώο», ἀλλ ὡς νοῦς, λατροίᾳ καὶ 98- 

ραπείᾳ Φεοῦ μόνῃ alga ὁρμηνούστα, 79g stay uá- 
vog O6g, διὰ τὸ τὰς πράξεις, ὅσαι κατὰ κονὰς δόξας 

συνέσεανται, Σολοῆν ἄταξίον εἶναι | vou Cor. Οὗτος 
μητρὸς, 7όγονεν ἀνθρωπύνης, ἧς τῤ ὄνομα μεταληφθεν 
έστι χάρις: ἄνον γὰρ θείας χάριτος ἄμήχανον ἢ λθιπο- 
ΤἸακτῆσαι τὰ «θνητὰ ἢ η τοῖς ἄφθάρτοις aei παφαμεῖναι. 
χάριτος δὲ ἤ ἥτις ἂν πληρωδῇ ψυχή, 7όγηδεν εὐθὺς καὶ 
uui xol à ανορχεῖται” βεβάκχευται 7άρ, ώς πολλοῖς τῶν 
ἀνοργιάστων μεθύοιν καὶ παρακινεῖν καὶ ἐξιστάναι ἂν 
δοξαε. EL καὶ λέγεται προς αντην ὑπὸ παιδαρίου 
τνός, OUy ἀνός, αλλ ὑπὸ παντὸς τοῦ νεωτορίζιν καὶ τὰ 
xA χλθναάζοεν ἄχμῆν ἔχοντος' » Ῥως πότε µεθυσθήσῃ; 
Περικλοῦ [ ] τὸν οἵνόν σου." (4 Sam. [1 Reg.] 4, 14.) 

Φιλεῖ γὰρ τοῖς Θοοφορήτοις OUy 5| vy µόνον éyelge- 
σθαε καὶ ὥσπερ ἐξοισερεῖν, ἀλλὰ xoà το σῶμα ἐνερουθὲς 
εἶναι xod ποπυρωμένο», τῆς ἔνδον ἀναχεσύσης καὺ i χλκαι- 
ούσης χαρᾶς τὸ πόθος sic τὰ ἔξω διαδιδούσης, ep οὗ 
πολλοὶ τῶν ἀφρόνων ἀπατηθέντες τοὺς νήφοντας us- 

θνειν ὑπετόπασαν. Καΐτοι γε ἐχεῖνοι μὲν τρόπον τινὰ 
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µεθύουσιν oi νήφοντες τὰ ἀγαθὰ ἀθρόα ἠκρατισμένοι 
xai τὰς προπόσεις παρὰ τολδίας ἀρετῆς δεξάµενοι οἱ δὲ 
τὴν ἀπὸ οἴνου µεθύοντες μέθην ἄγουστοι «φρονήσοω; 
διστέλεσαν, νηστείαν συνοχή καὶ λιμὸν αὐτῆς ἄγοντος. 
Εἰκότως οὖν -ἀποκρύεται πρὸς τὸν 2εωτεροποιὸν καὶ σέ | 
λὠτα τέθοσθαι οἰόμενον τὸν σθμνὸν καὶ αὐότηρὸν. αὐτῆς 
βίον „N — γυνή ή σκληρά ἡμέρα ἐγώ BE 
xai οἶνον καὶ 

μου ἐνώπιον κυρίου. p (bid. v. 15.) αΠαμπόλλη 78 2 
ῥησία τῆς ψυχής, 7 τῶν χαρίτων τοῦ Φεου πεοσελήρωται. | 
Πρῶτον μέν ys ρσκληρὰν ἡμέραν« εἶπεν ὃ δαυτήν, πρὸς τὸ 
χλευάζον ἀπιδοῦσα παιδάριον. Τούτῳ γὰρ xai παντὶ 

ἄφρονι τραχοῖα καὶ δύςβατος καὶ ἀργαλεωτάτη νενόµι- 
σται ἡ ἐπὶ ἀροτὴν ὄγουσα οδός, καθ ἅ καὶ τῶν παλαιῶν 
τις *) ἐμαρτύρησεν εἰπών' 

Την μόντοι κακότητα καὶ ἱλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι" 
τῆς Ó' ἀρετῆς ἱδρώτα Φεὸς προπάροιθεν EO ee 
ἀθάνατος, μακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἶμος ἐπὶ αὐτήν, 
καὶ τρηχὺς τὸ πρὠτο»" ἐπῆν Ó eis ἄκρο» ἵκηαι, 
ῥηϊδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἑοῦσα. 

31. Εἶτα οἶνον καὶ µέθυσµα oU φησι προςενέγκα- 
σθαι, τῷ συνεχῶς καὶ παρὰ παντα τὸν βίον νήφειν énav- 
χοῦσα" καὶ γὰρ ὄντως ἀφέτῳ xoi ἐλθυθεριάζοντι xai 
καθαρῷ χρῆσθαι λογισμῷ πρὸς μηδονὸς πάθους παροι- 
νουμένῳ μέγα καὶ Φαυμαστὸν ην ἔργον. "Ex τούτου ὃὲ 
συμβαώει νήψεως ἀκράτου τὸν νοῦν ἐμφορηθέντα σπογ- 
δην ὅλον δὲ ὅλων γένοσθαί τε καὶ σπένδεσθαι Φεῷ' τι 

*) Heslodus, ἔρ). x. hu. v. 287 ss. 
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γὰρ ἦν τὸ »ἐκχθώ τήν ψυχήν µου ἐναντίον volov⸗ η; 
σύμτεασαν αὐτὴν ἀνιερώσω; Aonò μέν, οἷς πρότερον 
ἐσφέγγοτο, ἅ περιῆψαν αἳ τοῦ ὀνητοῦ βίου κοναὶ σπου- 
δαέ, πάντα Mac, πφοαγαγὼν δὲ ὄξω καὶ τθένας καὶ 
ἀναχέας ᾽τοσοῦτον , ὡς καὶ τῶν τοῦ παντός ἄψασθαι 
περάτω»ν καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἀγοννήτου παγκάλην, xai aoí- 
διμον Φέαν ἐπειχθῆναι. ἸΝηφόντων μὲν οὖν ó [*] χο- 
poc οὗτος, παιδείαν προστησαµένων ἡγεμονίδα” μεθ υόν- 
των δὲ ὃ πρότερος, οὗπερ ἦν ἔξαρχος ἀπαιδευσία. 

Alia ebrietatis ad animam relatae species est ignorantia. 

38. "Ens δὲ τὸ µεθύειν ov μόνον ἐδήλον τὸ ληρεῖν, 
ὃ δημιουργὸν ἀπαιδευσίας εἶχαν, ἀλλὰ καὶ τὸ παντελῶς 
ἀναισθητεῖν, ἀναισθησίας δὲ τῆς μὲν κατὰ τὸ σῶμα δη- 
μιουρχὸς ὃ οἶνος, τῆς δὲ κατὰ ψυχἠν ἄγνοια τούτων, ὧν 
εἰκὸς ἦν ἐπιστήμην ἀνειληφέναι, λεκτέον xai περὶ ἀγνοίας 
βραχέα, αὐτὰ τὰ χαΐρια ὑπομιμνήσκοντας. Tí». οὖν 
ἀπδικάσομον τῶν ἐν τῷ σώματι τὸ ἐν ψυχῇ πάθος à ὃ κέ- 
αληται a ἄγνοια; 7 τῇ τῶν αἰσθητηρίων πηρώσθι; Οὐκοῦν 
ὅσοι ὀφθαλμοὺς καὶ τα ἐβιάῤησω, οὐδὲν Er t ἰδεῖν ovt 
ἀκοῦσαι δύνανται, 7; ημέραν μὲν καὶ φῶς, ὧν ἔνεκα µόνων, 
ei yg] τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν, τὸ ζην αἱρετόν, ovx οἰδότες, µα- 
κρὠῴ δὲ σκότῳ καὶ νυκτὶ αἰωνίῳ συνοικοῦντες, πρὸς πάντα 
καὶ puxgo καὶ µείζω πθκωφωμµένοι, οὓς εἰκότως o βίος 
ἀδυνάτους εἴωθο καλεῖν. Καὶ ἂν γὰρ αἱ τοῦ ἄλλου σώ- 
µατος ἅπασαι δυνάμεις ἐπ αὐτὸ δή τὸ πέρας ἰσχύος 
ἔλθωσι καὶ ) ῥώμης, ὑποσκελισθαῖσαι πρὸς ὀφθαλμῶν καὶ 
ώτων πηρώσεως μέγα πτώμα πἰπτουσιν, Oc μηκέτε c άνα- 
στῆναι δύνασθαι' τὰ 72g ὑπερείδοντα καὶ στηρίδοντα 
ἄνθρωπον λόγῳ μὲν oi βάσεις εἰσί, ἔργῳ δὲ ἀκοαί ta 
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καὶ ὄψεις, uc ἔχων μὲν τις ὁλοκλήρους ἐγήγερται xai 
ἀνωρθίασται, στερόµενος δὲ αὐτῶν αλένθτοι xai Big ἅπαν 

χαθαιρείται, Τὸ παραπλήσιον οὖν é VV) πάντως 
ἄγνοια ἐργάδαται, , τὰ ῥλέποντα xoi ἀχούοντα αὐτῆς Àv- 
μαινομένη καὶ µήτε qe μήτε λόγον παρεϊςεὶθ ei» ἑῶσα, 
τὸν μέν, ἵνα ur] διδάξῃ, τὸ δέ, ἵνα μή Deleg τὰ ὄντα" βα- 
Φὺ δὲ σκότος καὶ πολλὴν ἁλογίαν καταχέασα κωφὸν Ài- 
Φον τὸ περικαλλέστατον εἶδος ψυχῆς εἰργάσατο. 

Scientiae prae ignorantia praestantia. 

39. Kai γὰρ τῇ ἀγνοίᾳ τὸ ἐναντίον 3 7 ἐπιστήμη τρό- | 
πον TiO. ψυχής καὶ ὀφθαλμοὶ xai ὠτά ἐστι. καὶ 70 
τοῖς λεγομένοις προθεχθι τὸν νοῦν καὶ καταθεᾶται τα 
ὄντα, xoà οὐδὲν ovis παρορᾶν οὔτο παρακούθιν ὑπτομέ- 
νει, πάντα δὲ ὅσα ο ἀχρῆς xoi Φέας ἄξια περισκοποῖ xci 
πθριῤλάπεται, καὶ ἂν 8l πεδρύοω xai πλαῖν δεῖ γης καὶ 
Φαλάττης, ἄχρι τῶν ἱπεράτων ἀφικνεῖται , ἵνα ἴδη τι 
πλεῖον η ἀκούσῃ καινότορον᾿ ἀοκγότατος γὰρ ὃ ἐπιστή- 
uns ἔρως, £9 eos μὲν ὕπνον, φίλος δὲ ἐγφηγόρσου.. 
4ιανιστὰς οὖν xai ἀνθγείρων xai παραθήγω» aal i δια- 
νοιαν πανταχόσε περιφοιτᾶν ἀναγκάζοε, λίχνον ἀποῆς 

ἐργαξόμενος καὶ i µαθήσθως δίψαν also» ἐντήκων. Ovz- 
οὖν ἐπιστήμη μὲν τὸ βλέπει» xoi ἀκούειν πεθριεουδῖ, à 
ὧν αἱ κατορθώσει; 0 γὰρ ἰδὼν xol ἀκούσας, 7νοὺς 
[*] το συμφέρον, τὸ μὲν ἑλόμενος, τὸ δὲ ἐναντίον απο- 

στραφθὶς ὠφέληται. γνοια δ6, χαλεπωτέραν την éy 
τῷ σώματι πῄρωσιν ἐπιφέρουσα τῇ ψυχῇ, πάντων άμαρ- 
τηµάτων αἰτία ylysxon, μηδὸν µήτ ἐκ τοῦ προϊδέσθαι, 
µήτ é τοῦ προαχοῦσαι δυναµένη λαβεῖν ἔξωθεν βοη- 
Όημα διὰ γοῦν τὴν πολλὴν ἐρημίαν ἑαντῆς ἀφρούρητος 
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tei ἀφύλακτος ἑαθεῖσα καὶ πρὸς τῶν ἐπιτνχόντων Gy- 
δρώπων 18 ὁμοῦ xai πραγµατων ἐπιβουλονοται, Μηδέ- 
τος οὖν uin — προςενεγκώµεθα τοσοῦτον , ὡς 
Ἱπραξίαν ἐμποιῆσαι ταῖς αἴσθήσεσι, µήτθ τοσοῦτον Éni- 
πήµης ἀλλοτριωθώμεν, ὣς ἄγνοιαν, τὸ μέγα καὶ βαθὺ 
(κότος, τῆς ἑαντῶν ψυχῆς κατασκθδασαι. 

Duo ignorantiae genera, alterum simplex sensu prorsus ca- 
rens, alterum duplex, involuntarium et voluntarium, 
cuius posterioris generis ignorantia Loti. 

40. 4irróv δὲ τὸ ἀγνοίας γόος, τὸ μὲν ἁπλοῦν, 3 η 
παντελῆς ἀναισθησία, τὸ δὲ διπλοῦν, ὅταν μὴ μόνον 
ἀνεσειστημοσύνῃ τις συνέχηται, ἀλλὰ καὶ οἵηται εἰδέναι ἃ 
μηδαμῶς olde, δόξῃ ψευδᾶ σοφίας ἐπαιρόμενος. Τὸ 
μὲν οὖν πρότερον αακὸν ἔλαττον, κουφοτέρων γὰρ ἅμαρ- 
τηµάτων καὶ τάχα ἀπουσίων ofriov τὸ δὲ δεύτορον μεῖ- 
ον, μογάλα γὰρ «notixrei, καὶ οὐκ ἀπούσια μόνο», αλλ 
ήδη xol ἐκ προνοίας ἀδικήματα. Περὶ τοῦτά μοι δοκβῖ 
Aer o θυγατροποιὸς μάλιστα αηραύνιν, ἂῤῥεν xai τό- 
luo» ἐν ψυχῇ φυτὸν ἀναθρέψαι μή δυνάμανος᾽ δύο γὰρ 
ὑνγατέρας ἐν τῆς λιῷ ουµένης /υναικὸς ἔσχηκεν, ἣν 8U- 

δυβόλῳ xenaáusvos — καλέσειεν à ἂν τις συνήθεια», 
ἀθρὰν φύσιν ἀληθδίας, xoi ὁπότο ὅγοι τις αὐτήν, ύστε- 

ῥζουσαν xoi nxegypAencousvi τὰ ἀρχαῖα καὶ σύντροφα, 
xoi ἀφύχου τρόπον στήλης ἐν μέσοις αὐτοῖς. χαταµένου- 
σαν. Τῶν δὲ Ὀνγατέρων 3j μὲν προσῤυτέρα κθκλήσοταν 
βουλή, συνα{νεσιθ- δὲ η A νθωτέρα τῷ μὲν γὰρ βον- 
Μύσασθαι τὸ συναινεῖν ἔποται, συναινέσας δὲ οὐδὲ εἷς 
ἔτι βουλούται. Καθίσας οὖν 0 νοῦς ἐν τῷ αὐτοῦ συν- 
δδρίῳ διακινεῖν ἄρχοται vag θυγατέρας, καὶ usto. μὲν τῆς 
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πρεσβυτέρας, βουλης, σκοπεῖϊσθαί τε καὶ διερευνᾶν txa- 
στα, μετὰ δὲ τῆς νεωτέρας, συναινέσεως, ἐπινεύειν ῥᾳδίως 
τοῖς ἐπιτυχοῦσι, καὶ ὡς φίλα τὰ ἐχθρὰ ἀσπάβεσθαι, δε- 
λεαρ εἶ τι μικρόν. ἡδονῆς αὐτὸ μόνον op ἑαυτῶν ἐνδι- 
δη. Tovra δὲ vigo μὲν λογισμὸς οὐκ ανέχεται, μέθη 
δὲ κατεσχηµένος καὶ ὥςπερ ἔξοινος a. 

* — Natura hominis ignorantiae obnoxia. — ' 
A1. io. λέγεταν΄ » Επότισαν τὸν πατέρα οἶνον' 

(Gen. 19, 33), ἀναισθησίαν παντελῆ, ἔχανὸν doxss βου- 
λούεσθαι τὸν voy ap ἑαντοῦ τὰ συμφέροντα ἢ 105 | 

᾿ ὁπωςοῦν φανεῖσιν ὡς τὸ ἀληθὲς πάγιον ἐν ἑαντοῖς ἔχου- 
σι συναινέσαι — τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως μηδαμη μη- 
δαμώς i ἱκανῆς οὔσης, 5 ὁι περισκέψεως τὸ σαφὲς οὑρεὸ, 
4j ὡς ἀληδη καὶ συμφέροντα ἑλέσθαι, t η ὡς ψουδη xai 
βλάβης αἴτια [*].a ἀποσεραφῆναι. Σολὺ γὰρ σκότος τῶν | 
ὄντων καὶ ̓ σώμάτων καὶ πραγμάτων Ἀατακχυμένον ovx 

ἐᾷ τὴν ἑκάστου φύσιν ἰδεῖν, αλλά καὶ ἄν βιασάμενός v 
ὑπὸ περιδργίας fj τοῦ Φιλομαθοῦς ἐδελήσῃ διανακύψαι 
καθαπερ o παπηρωμένου προσπταῖων τοῖς ἐν ποσέ, πρὀ 
τι λαβαῖν, ἀναπεσὼν ὑστερᾶζβι, η η ταῖς ἀἆ9ρσὶν ὀφαπτόμε- 
νος τά aono sinat, στοχασμὸν πρὸ oAnOslac ατώμε- 
voc. Ουδὲ 190 8i δᾳδουχοῦσα παιδδία παρατεέμτεει τον 
νοῦν, φῶς ἀψαμένη τὸ οἰκαῖον, ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων Φέαν 
ὀνῆσαι δύναιτ ἂν μαλλον ἢ (Actos τὸ γὰρ βραχὺ φέγ- 
yos ὑπὸ πολλοῦ σκότους σβέννυσθαι πέφυκε' σβεσθέ- 
τος δὲ ἀνωφελῆς πᾶσα ὄψις. TOv μέντοι σθμνυνόµενον 
η ἐπὶ τῷ ̓βουλεύεσθαι 5 ἐπὶ τῷ τὰ μὲν αἱρεῖσθαι, τὰ δὲ 
φούγειν ἑκανῶς δύνασθαι, διὰ τούτων ὑπομνησεέον" s 
μὲν ἀπὸ τῶν αὐτῶν τὰς αὐτὰς ael συνέβαινε προσπέπτευ 
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ἀπαραλλάκτους φαντασίας, ἦν ἴδως ἀναγκαῖον, τά 1a ἐν 
ἡμῖν αντοῖς φύσει κατασκενασθέντα δεττὰ κριτήρια, αἲ- 
σθησύν τε καὶ your, ὡς ἀψενδῆ xa ἀδέχαστα θαυμάζαυ, 
καὶ πεθρὶ μηδενὸς ἐνδοιάζοντας ἐπόχειν, ἀλλὰ τοῖς ἅπαξ 
Φφαναῖσι πιστεύοντας, τὰ μὲν αἱρθῖσθαι, τὰ δὲ ἔμπαλιν 
ἀποστρέφεσθαι' ἐπειδὰν δὲ διαφύρως az αὐτῶν εὗρι- 
σχόµθθα κεκινηµένοι, βέβαιον περὶ οὐδενὸς οὐδὲν ἂν 
ἔχοιμεν οἰπαῖν, cre ui ὁστῶτος τοῦ φανέντος, 'αλλὰ πο- 
Ἰντρόποις καὶ πολυµόρφοις χρωµένου ταῖς μεταβολαϊς, 

Perceptionis incertae incertum iudicium: sive spectemus na- 
turam animalium — 

42. Ἀνάγκη 7ὰρ ἀνιδρύτου τῆς φαντασίας σῦσης 
ἀνίδρυτον οἶναι καὶ τὴν ἐτὲ αὐτῇ glow, Αἴτια δὲ του- 
του πολλά πρῶτον μὲν αἱ ἐν τοῖς ζώοις ov καθ δνὸς 

μέρους, άλλα σχοδὸν πὸρὶ πάντα ἀμύθητου διαφοραί, oi 
περὶ "p 7ένοσιν καὶ τὴν κατασκευῆν αὐτῶν, oi regi τὰς 
τροφὰς καὶ διαίτας, αἳ περὶ τὰς αἱρέσεις xul φυγάς, αἳ 

περὶ τὰς αἰσθητικὰς ἐνοργδίας τὸ καὶ κινήσρις, oi περὶ 
τας τῶν κατὰ σώμα xoà ψυχὴν ἅμυθήτων παθών ἰδιό-- 
τητας. Χωρὶς 7ὰρ τῶν κρινόντων ide καὶ τῶν αρινομέ- 
vay ὄνια, olo τὸν χαμαιλέονεα [καὶ] τὸν πολύποδα: τὸν 
μέν ye pos? Tp χρόαν ἀλλάττοντα τοῖς ἐδάφεσιν à ὁμοιοῦ- 
σθαι καθ ὧν Poder i ἔρπειν, τὸν δὲ ταῖς κατὰ Φαλάτ- 
της πέτρας, ὧν ἂν περιδράξηταε, τάχα που τῆς σωτη- 
lov φύσεως ἄλεξίκακον συλλήψεως δωρησαµένης τήν eic 
τὸ πολυχρώματον αὐτοῖς goi φάρμακο». Τὸν δὲ 
αὐχένα τῆς περιστερᾶς ἐν ἠλιακαϊς ovy od οὗ κατανόησας 
μορίας χρωμάτων ἄλλάττοντα dcos ; ἡ οὐχὶ φοινικοῦν 
xoi itd πυρωπόν TB Ov καὶ ἀνθρακωειδός, E ἔτι δὲ 
ὠχρὸν μα) ἐρυθρὸν καὶ ἄλλα παντοδαπὰ ἴσχθι χρώματα, 
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ὧν οὐδὲ τὰς κλήσαις ῥάδιον a ἀπομνημονεῦσαι; «Φασὶ μὲν 
τοι xai ἐν Ζκύθαις, τοῖς [1] παλουμένοις Σελωνοῖς, Sov 
μασιώτατόν τι pier σπανίως μέν, riora δὲ ὅμως 
Φηρίον, 0 καλαῖται τάρανδος, μέγοθος μὲν βοὸς ov 
ἀποδέο», Jo δὲ τὸν τοῦ προοώπου τόττον ἐμφρθρέστα. 
το». «4όγος ἔχθι τοῦτο µθταβάλλειν ael τὰς τρίχας πρό 
τ8 τὰ χωρία καὶ τὰ δένδρα, καὶ πἀνθ arae oic ἂν ἐγ. 
γὺς ἱστῆέαι, ὥς διὰ τὴν τῆς χρόας ὁμοιότητα λανθώνει 
τοὺς ἐντυγχάνοντας, καὶ ταύτῃ μᾶλλον 7 τῇ rapi ) σῶμι 
αλκῇ δυοθήρατον el εἶναι. Ταῦτα id xoi τὰ τούτοις e 
πίστεις ἐναργαῖς ἀκαταληψέας — 

Sive hominum cogitationes et mores. 

43. Ἔπειτα δὲ oi µηκέτι τῶν ζώων απάντωῶν, αλλά 

καὶ ἀνθρώπων ἰδέᾳ τερὸς ἀλλήλους περὶ παντων ποοι- 
Mai. Οὐ γὰρ µόνον ἄλλοτε ἄλλως τὰ αὐτὰ κρήὤνονσο, 
ἀλλά xe ἑκόρως ἕτορον, ἡδονάς το καὶ ἀηδίας ὄμπαλο 
τῶν αὐτῶν — οἷς γὰρ ὀνρηρέστησαν épioti 
ἔνιοι, ἐτάρφθησαν ἄλλοι, xai κατὰ τὸ, ἐναντίον, avo ex 

φίλα xoi οἶνεῖα ἐπισπασάμενοί τινες ἐδοδιώσαντο, sow! 
ἕτοροι ὡς ἄλλότρια καὶ i δυοµονή μακράν ox ! ἑαυτῶν ἐσιο- 
ράχισαν. "Hón γοῦν ἐν Φούτρῳ πολλάκις παφατυιὼν 
εἶδον 4 évóc µόλους Ty ἀγωνιζομένων ἐπὶ τῆς nd 
τραγῳδῶν 3 η πυθαρρδῶν τοὺς μὲ οὕτως ὄχθόντας, o 
ἀνογθιρομένους xoi συνηχοῦντας ἄνοντας τὰ πρὸς ἔπαι- 
voy ἐκφωναῖν, τοὺς δὲ οὕτως à ἀτρώτως: ἔχοντας, ὡς μηδὲ 
τῶν ἀφύχων ῥάθρων áp oig καθέζονται, ταύτῃ pom 
διαφδρεω Γραμμάτων ἂν ομισθηναι, ἐνίους δὲ ovis 
ἀλλοτριωθόντας, ὥς καὶ τὴν Φδαν οἴχεσθαι καταλιπό- 
τας, ὅτι καὶ προζαποσθιοµένους ἑκατέρᾳ τῶν χδιρῶν 71 
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ὧτα, μὴ ἄρα- τι ὄνανλον ἄπολθιφθ ἐν ἀηδίαν ὁ υπηχοῦν 
δυσκόλοις καὶ δυραρόστοις ψυχαῖς ἐργάσηται. Καζτοι zi 
ταῦτά quus; Αὐτός τις elc ὢν ἕκαστος p ἑαυτοῦ ---- 
τὸ ποραδοξύτατο» — μυρίας μεταβολὰς à xal Tponác óe- 
χόμονος, πατά τε σώμα καὶ φυχήν, τοτὲ μὲν αἱρεῖται, 
τοτὲ δὲ o αποστρέφαται, οὐδαμῶς µεταβάλλοντα, μένειν Ü 
ἐπὶ τῆς αὐτῆς ποφυκότα κατασκευῆς' Ov 7ὰρ τὰ αὐτὰ 
ὑγιαίνουσι καὶ νοσοῦσι προοπίπτοιν quist, οὐδὲ érgnyo- 
ρόσι κοὺ XOIMOHÉPOU οὐδὲ ἡβῶσι καὶ γεγηρακόσι, καὶ 
ἑστῶς μέντοι καὶ πινούμοενός τις δεέρας ἔλαβθ φαντασίας, 
καὶ ϐθαῤῥών xoi δεδιὼς ἔμπαλιν, ἔτι μέντοι λυπούμενός 
τε xai χαΐρων, καὶ quay καὶ τὸ ἐναντίον μισών. Καὶ 
τί δεῖ μακρηγοροῦντα meg τούτῶν ἐνοχλαῖν; συνελόντι 

ago Iàgo 3 σώματος καὶ i φυχῆς κατὰ φύσιν 18 
αὐτῇ καὶ παρὰ r7 φύσιν κένησις αἴτέα τῆς περὶ τὰ φαι- 
γόμενα ἀστάτου φορᾶς qivfros, noy opera καὶ ἀσύμφωνα 
προςβαλλούσης ὀνείρατα. 

Sive locorum positionem. et intervalla. 

44. Thæros δὲ οὐχ puero τὸ. περὶ τὰς φαντασίας 
ᾷστατον qoi περὶ τὰς θέσεις xoi περὶ τὰ διαστήματα xod 
napi τοὺς τόπους, οἷς ἕκαστα ἐμπεριέχοται. "H τοὺς 
κατὰ θαλάτνης χδος οὐχ ὀρῶμαν, ὅπόχε τὰς πτέρυγας 
διατθένοντες ἐνήχοιντο, μάξουο à Gel τῆς φύσθως προφαι- 

Ῥομένονς; καὶ tar εἱροσίας μόντοε, xoà ἂν σφόδρα Gi» 
εὐθυτενεῖς, κθκλασµένας ὀρᾶσθαι σομβαῦει καθ ὕδα- 
100; Τὰ δέ 28 μην ποῤῥωτότω ψουδεῖς προςβάλλοντα 
φαντασέας τὸν vov» εἴωθον απατᾶν: ἄψυχα yog i ἔστιν 
ὅτε ὄντα ὑπετοπήθη ζῶα εἶναι, καὶ τὸ ἐναντίον τὰ Iu- 
ψυχα ἄψυχα, ἔτι δὲ τὰ ἑστώτα κινᾶσθαι, καὶ τὰ κινού- 
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μενα ἑστάναι, καὶ τα μὲν προθιόντα ἐξαναχωρεῖν, τὰ δὲ 
ἀπιόντα πάλιν προξέρχεσθαι, xai βραχύτατα μὲν τὰ πε- 
ριµηκέστατα, πθριφερή 0' αὖ τὰ πολυγώνια. Καὶ μυψία 
ἄλλα ὑπὸ τῆς φανερᾶς ὄψεως ψουδογραφεῖται, οἷς οὐκ 
ἄν τις οὐ φρονών ὡς βεβαίοις συνεπιγράψαιτο. 

Sive rerum quantitates et qualitates. 

45. Τί δὲ αἳ ἐν τοῖς σκεναζοµένοις ποσότητες! Πα- 
ρὰ γὰρ τὸ πλέον 7 ἔλαττον ci τε βλάβαι καὶ ὠφέλεια 
συνίστανται, καθάπερ ἐπὶ µυρέων ἄλλων καὶ µαλισα 
τῶν κατὰ τήν ἰατρικὴν ἐπιστήμην ἔχθι φαρµάχω».  H 

"γὰρ ἐν ταῖς συνθέσεσι ποσότης ὅροις καὶ κανόσι μεμί- 
τρηται, ὧν οὔτθ ἐντὸς κάµψαι, οὔτθ πθραιτέρω προεὶ- 
v ἀσφαλές' τὸ μὲν γὰρ ἔλαττον χαλῷ, τὸ δὲ nisi 
ὀπιτδίνει τὰς δυνάμεις. «Βλαβερὸν δὲ é ἑκάτθρον , τὸ μὲ 
ἀδυνατοῦν ἐνεργῆσαι δε ἄσθένειαν, τὸ δὲ βλάψαι —R 
μενον διὰ καρτερωτάτην ἰσχνν. ειότησί ye ov καὶ τρα- 
χύτησι, Λυκνώσεσέ t8 ov καὶ πιλήσεσι, καὶ τὸ ἐναντίον | 
µανότησι xui ἐξαπλώσοσι, τὸν BiG βοήθειαν xoà (lop 
ἔλογχον ἐναργῶς διασννίστησι. Ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ tæhi 
τις ἀγνουῦ, ὅτι τῶν ὄντων σχοδὸν ἐξ φας xoi καθ΄ wo 
τὸ vEVOTNTO τὸ παράπαν οὐδέν, τῇ δὲ πρὸς το éyoriir 
παρα d égst δοκιµάζοται, οἷον τὸ μικρὸν παρὰ τὸ μέγα 
τὸ ξηρὸν παρὰ τὸ ὑγρόν, παρὰ τὸ ψυχρὸν τὸ agp, 
παρὰ τὸ ῥαρὺ τὸ χοῦφον , τὸ ' μέλαν παρὰ τὸ λουκό», Τὸ 
ἀσθενὲς παρά τὸ ἰσχυρόν , τὰ ὀλίγα παρὰ πολλά. δα- 
τὰ τὸ , παρωελήσιον μόντοι καὶ ὅσα [2d ἀρετὴν 1j καὶ κα: 

κίαν a ἀναφέρεται τὰ , ὠφέλιμα, διὰ τῶν ῥλαβορὼν yvaght- 
ται, τὰ καλὰ τῇ τῶν αἰσχρῶν ἀντιθέσει, τὰ δίκαια xci 

ποφῶς ἀγαθὰ τῇ τῶν ἀδίκων καὶ κακῶν παραθίσ 
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[aj πάντα μέντοι τὰ xaÀà oca ἐν κόσμῳ σκοπών ἂν τις 
ὕροι πατὰ τὸν αὐτὸν τύπον λαμβανοντα τὴν ἐπίκρισιν' 
Εἑαυτοῦ μὲν γὰρ ἔκαστον ἀκατάληπτον, ἐν δὲ τῆς ngos 
M00» σνγκρίσοως 7ρωρᾷοσθαν | Óoxei. To δὲ ux ἑαυτῷ 

] μαρυρεῖν ἱνανόν, τῆς ὃ up érigou χρῄζον συνηγο- 
ας, ἀβέραιον, οἷς πίστιν, ὥστε καὶ ταύτῃ τοὺς οὐχορῶς 
μολογοῦντας ἢ ἀρνουμένους περὶ παντὸς οὗτιος ἐλόγ- 
acea. Koi τί Φαυμαστόν; προσωεέρω 7άρ τις χω- 
ήσας τῶν πραγμάτων : xoi δἱλικρωέστορον αὐτὰ ̓ αὐγασά- 
xoc εἴσεται τοῦτο, ὅτι ἓν οὐδὲν καθ ἁπλῆν ἡμῖν τὴν 
αυτοῦ προσπίπτει φύσιν, ἀλλὰ πάντα µίξοις πολυπλο- 
ὠτάτας ὄχοντα καὶ κράσαι». 

Sive colorum rationem. 

46. Αὐτδια τῶν χθομάτων ἀντιλαμβανόμεῦα, πῶς; 
7 ov σὺν ἄάρι καὶ φωτὶ τοῖς éxróc , xo) TQ κατ αὐτὴν 
ἣν oy ὤρφ; Tune) δὲ xoi πικρὸν τίνα τρόπον δοπι- 
ιάζεται». μὴ χα τῶν καθ KE αὐτοὺς ἐνστομίων! 
(υλ]ῶν δὲ ὅσοι κατὰ φύσιν 7 παρὰ φύσιν, οὐ δήπου; 
Πα αἱ ἀπὸ τῶν ἐπιθνμιωμόνων ὀσμαί, μη τὰς orig 
—R τῶν σωμάτων φύσοις παρισιώσω ; ; 5) τὰς x8- 
Qouivac Ex το αὐτὼν καὶ αέρος; ἔστι δὲ ὅτε xol τοῦ 
ἥχοντος τὰ σώματα πνρὸὀ καὶ τῆς κατὰ τοὺς μυχτῆρας 
Νυνάμανως; Ex δὴ τούτων ο ο ὅτι οὔτε χρωμά- 
ων ἀντιλαμβανόμεθα, ἀλλὰ 9 τοῦ συνισπαµένου πράρα- 
06 £x το. τών ὑπεοκδεμάνων καὶ φωτός οὔτε ὀσμῶν, ἀλ- 
& μίγματος, ὥπθρ συνέστη διά τε τοῦ ῥυέντος ὁ θστὸ τῶν 
Γωµάτων xoà τοῦ πανδεχοῦς ἀέρος οὔτο χυλῶ», ἀλλὰ 
OV γΕνοµένου διά τα τοῦ προειόντος γευστοῦ xoi τῆς 
"rà τὸ στόµα vygos οὐσίας. 
Purro lH. 
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Sive populorum hominumque institutiones et leges. 

41. Τούτων 1n τοῦτον ἐχόντων τὸν τρόπον "i 
' Sue ἢ 3 προπέτειαν η j| ἁλαζονοίαν ἄξιον καταγινώσκευ 
] ὁμολογεῖν ἢ ? agria os epi παντὸς οὗτινοςοῦν ῥᾳδω 
ὑπομενόντων. Ei μὲν γὰρ αἲ ἁπλαϊ δυνάµοις ἐκποδών 
αἳ δὲ uuxrel καὶ ἐκ πλειόνων συνηρανισµέναι πρόοπτὰ 
ἀμήχανον δὲ wol τὰς ἀοράτους ἰδεῖν xoi διὰ τῶν vene 
μόνων τὸν ἑκάστης τῶν συνερονισθεισῶν τύπον ἴδίᾳ κα. 
Ίανοῆσαι, Tí c αν el Aownrw i qj τὸ ἐπέχειν —* 
Exci δὲ ἡ ἡμᾶς οὐ παρακαλεῖ μη. λίαν τοῖς ἀφανόσι qom 
στούει», α x σχοδὸν à ayà πάσαν τὴν οἰκουμένη»ν ἀνακέχω, 
κοινον Ἕλλησιν ὁ ὁμοῦ καὶ Βαρβάροις ἐπαγαγόντα Tor à 
τοῦ κρύειν — Τίνα οὖν ταῦέ ἐστέν; Arar 
δήπουθαν ab ἐκ παίδων, καὶ son πάτρια, καὶ παλαιοὶ 
Ῥόμοι, ὧν ἓν οὐδὲν ὁμολογαῖται Tovro» εἶναι πᾶσον αλα 
κατὰ χώρας xoi ξώνη καὶ πόλεις, μᾶλλον δὲ καὶ κατὰ 
κώμη» καὶ αλκίαν ἑκάστην, ἄνδρα μὲν οὖν καὶ Toros 
xai νήπιον aida τοῖς ὅλοις διακέκριται. Τα yo» di- 
σχρά παρ ἡμν ἑτέροις καλά ; καὶ τὰ πρέποντα engen 
xai τὰ δίταια ἄδιια, καὶ ἀνόσια μὲν τὰ ὅσια, νόμμα 
αὖ τὸ παράνομα, ὅτι δὲ q ψητά τὰ ἐταυεσά, καὶ ὑπόδαα 
τὰ τιµῆς ἂξια, καὶ ὅσα ἄλλα ἐναντέα ταὐτὰ νοµζοισι. 
Καὶ τέ δεῖ μακρηγορεῖν τὸν ὑπὸ [*] ἑτέρων ἀναγκαισή- 
Qo» μοθελκόµοναν. Ei µέντον βουληθοίη τις, ὑπὸ μι 
δεμιάς ἄλλης καινοτέρας δέας ἀγάμενος, ἐνσυκαιρήσα; 
τῷ προτοθόντι κοφαλαίῳ τὰς ἑκάστων ἄγωγάς καὶ PE 
xoi νόμους ἐπιόναι, χωρών, ἐθνῶν, τόπων, πόλθων, em- 

κόων, ἠγδμόνων, ἐνδόξων, ἀδόξων, ἐλεν δόρω», —2 
ἰδιωτῶν, ἐπιστημόνων, οὐχ Ἰμόραν μίαν οὐδὲ δύο, ση 
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vog μήνα η ἐνιαντόν, τὸν δὲ ἅπαντα ἑαυτοῦ νατατρέψαι 
Vo», xe ἂν oic» χρήσηται MAE xai οὐδὲν ἥττον πολ- 
ἀ ἀδιορούνητα xoi aregloxerrto xoi *ógayj* Mou : κα- 
αλισκών. Οὐκοῦν ἄλλων παρ ἄλλοις οὐ ῥραχεῖ μόνον 
ἰθστηκότων, ἀλλά καὶ τοῖς ὅλοις ἀπιφδόντων, ὥς ἄντι- 
TarBiv καὶ διαµάχεσθαι, ἄνάγκη καὶ τὰς προσπετού- 
ας διαφέροιν φαντασίας xoi τὰς αρίσεις ἄλλήλαις πεπο- 
θμώσθαι. 

Jive vagas coeeasque vulgi et ipsorum philosophorum pu- 
gnantes inter se sententias. 

48. Tis ὑπαρχόντων τίς οὕτως ἔχφρων det) καὶ πα- 
Ιάληρος, ὥς φάναν παγέως , ὅτι τὸ  τοιόνδν ἐστὶ δέκαιον 3j 4 
Ρρόνιµον ἢ καλὸν 9 συμφέρον; ὃ γὰρ ἂν οὗτος δρίσῃ, 
"x ἐνοντία μομαλετηκὼς é παίδων ἕτερος o ἀπνρώσει, ᾿Εγὼ 
δὲ ov τοθαύμακα, εὖ ὁ σνμποφορηµένος καὶ My óc ὄχλος, 
Pu» καὶ ] νόμων τῶν ὁπωροῦν εἰρηγμένων ἀκλαῆς δούλος 
Yn αὐτῶν ὅτι σπαργόνων ὑπακούειν ὡς ἂν δεσποτών ἡ " 
νράννων ἐχμαδών, πατοκεκονδυλισµένος τὴν ψυχἠν καὶ 
γα καὶ νδανικον φρόνημα λαβεῖν μὴ δυνάµανος πιστεύει 
τοῖς ἅπαξ παραδοφεῖσι, xol τὸν νοῦν ἑασας o ἂγύμναστον 
Ιδιαρουνήτοις xai ἀνοξατάστοις συνασέσεσέ τθ καὶ o ἀρνή- 

V60$ —8 M ο wa) τῶν λογοµόνων φιλοσόφων 7 
πληθύς, τὸ ἐν toic οὖσι σαφὲς καὶ ἀψενδὲς ἐπιμορφά- 
ἔουσα Φηρᾶ», κατὰ στίφη καὶ λόχους διακέκριται καὶ δό- 
γµατα ἀσύμφωνα, , πολλάκις δὲ καὶ ἑναντία οὐ περὲ ἑνὸς 
τίθενται τοῦ τυχόντος, ἀλλὰ σχεδὸν περὶ πάντων μικρῶν 
Τ8 καὶ μογάλω», ἐν oic oi ζητήσεις συνέστανται --- oi 
γὰρ ἄπειρον τὸ πὸν θἰρηγούμενοι τοῖς ποπθρασµένον εἷ- 
ναι λέγουσιν, ἢ οὗ τὸν κόσμον παπα τοῖς γεννητὸν 
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ἀποφαωιομόνοις, $ οἱ χωρὶς ἐπιστάτου καὶ ἠγομόνος elo. 
jov xai ἁπαυτοματιδούσης ἐξάψιαντες φορᾶς τοῖς no 
λαμβάνονσι πρόνοια» καὶ ἐπιρέλοιαν ὅλου καὶ τών uou 
Φανμαστήν τα οἶνοω, ἡριοχοᾶντος sei — 
ἀπταίστως x σωτηρέως Seo —, πὠς ἂν Ówyourto ta 
αντὰς παταλήψαις τῶν ὑπονθιμήνων ποιεύπθ ας spears. 
τῶν; 4i. δὲ περὶ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ σκάψον φαντωσίαι aj 
ovx ἐπέχειν μᾶλλον ? 7 opeloyéir βιάζονται, τῶν μὲ ey 
9o» εἶναι νομιξόντων μόνον τὸ καλὸν καὶ «Φησαυριζομέ 
s» αὐτὸ ἐν ψυχῇ, Té δὲ πρὸς "elo swtoxsppottir- 
των καὶ ἄχρι σώματος καὶ τῶν ἐκτὸς ἆ ἀποτεινόντων: (x- 

τοι έγουσι τὰς ui» πυχηρὰς εντερογέας δορυφόρους H- 
ναι σώματος; ὑγδίαν το καὶ ἔσχν» à τὸ υ] ὁλόκληρον 
xoi τὴν ἀκρέβοιαν oic Or vuole, καὺ ὅσα ὁμοιότροπε, n 

fßaouidos ψνχῆς' vqui γὰρ τῆς ἀγαθοῦ φύσοως πρ; 
μένης τάξεσι τὴν piv πρό sel ἐξωσάτην τῆς devis: 
xol ὑπεμιούσης πρύμαχον οἶναε, τὴν δὲ δουτέρον τη 
πρώτης μέγα πρόβλημα «oi φαλακτήριον γογωησῦαι 
Καὶ πιρὸ αὐτῶν τοάτων μέντοι xoi βίων διαφορό», m 
ele πρὸς a xen τὰς πράξεις a απεάσας ἀναφέροσθα, za 
µυρίω» ἄλλων ὅσα va 7 loyse] xoi qu καὶ gum 

ngoyuere ποφιάχοι, γεγόνασι σκέψοις ἀμώθητο, 9 
ἄχρυ τοῦ παρόντος owdeui« παρὰ πᾶσι τοῖς ceres 
συμποφώνητου. | 

Rebus ita — tutius est assensum suspendere. 

49. Ou sinótec οὖν τῶν δύο Ἀνχασέρως, Bovi 7 
καὶ συνοιψέσεως, ἄρμοσθωσῶν xai συναννοφθειοιν d 
νοῦς ἀγγοίφ ἐπιστόμης χφώμανος aigayeros; Amo 
γάρ, ὅτι ,,otx pde dy τῷ soi sro αὐτὰς seb ἄναστ 
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αν. (Gen. 19, 35): οὔτο γὰρ ὕπνον, οὔτο ἐγρήγορσιν, 
as οχέσιν, οὔτο sint ἔουι σαφώς καὶ παγίως κατα- 
αμβώνι», ἀλλὰ xo: ὑπύτε ' ἄριστα βοβουλούσθαι δοκεῖ, 
'OTS μάλιστα ἀβουλότατος à» οὐρίσκεται, τῶν πραγμά- 
a» pm ὅμοιον τοῖς προιδοκηθεῖσν λαβόντων τὸ τέλος, 
tei ὁπότε συνεπιγράφεσθαί τισιν ὡς ἀληθέσιν ἔδοξε, 

μὴν ἐπὶ οὐχερδίᾳ παρποῦται χατάγνωσιν, ἀπίστων καὶ 
χβοβαίω», olc πρότερον ὥς βοβαιοτάτοις E ἔπίστουε, φαι- 
"ομένων. Nors alc τὰ ὀναντία, ὧν ὑπατόπησέ τις, δίω- 

θότων περστασθαι τῶν πραγμάτων, ἀσφαλέστατον τὸ 
ἐπόχειν εἶναι. 

Perniciosissima ebrietatis species heluatio. 

50. dwideyubvos δὴ ns9) τούτων ἑκανῶς ἐπὶ τὰ 
ακόλονᾶα τῷ λόγφ εροψώµοθα. Ἔφαμεν τοένυν ἐκ τοῦ 
µεθύοιν καὶ τὴν πολλοὺς πολλάνις μαγάλα βλώπτουσαν 
Γαστεριμαργύαν. δηλοῦσθαι, ᾗ ᾗ τοὺς χρωµόρους & ἔστιν ἐδεῖν, 
xal ἄν τὰς τοῦ σώματος δοξαμενὰς ἀποπλη " ná- 
σας, ἔτι xtv oU τὰς ἐπιθυμίας ὄντας. Ovtot, xui ἂν 
ὑπὸ πλήθους d ὧν Φοφορήσαντο διακορεῖς Υονόμενου πρὸς 
ὀλίγον χρόνο», καθάπορ ol ποπονηκότες ἀδληταί, τὰ 
σώματα διαπνεύσωσε, παλιν ἐἑπαποδύονται τοῖς αὐτοῖς 
ἀγωνίσμασι. O yov» βασιλοὺο τῆς Αἰγυπτίας χώρας, 
τοῦ σώματος, τῷ μόθης ὑπηρόεῃ δόξας οἴνοχόῳ δυσχε- 
ράναι, πάλιν οὖν sic μακρὰν. παταλλαττύμενος ἐν ταῖς 
ἱεραῖς βήρλοις αἰράγσται, τοῦ τὰς ἐπιθυμίας ἀναῤῥηγνύν- 
του πάθους ὑπομνησθεὶς ἐν  ἡμόρᾳ 7ὸνέσθως φθαρτῆς, 
οὐκ ἐν αφθάρτῳ τοῦ ἄγαννήτου φωτός. Aye γάρ. 
ὅτι , ἡμόρα 7ενέσεως η ἦν Φαραώ" (Gen. 40, 20), ἡνίχα ἐκ 
τοῦ δεσµωτηρίου τὸν ἄρχιοινοχόον ἐπὶ σπονδαῖς μοτεπέµ- 
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ψατο. Tov γὰρ φιλοπαφοὕς ἴδιο», λαμπρά : τὰ [*] 
νητὰ καὶ φθαρτα ἡγάσθαι, διά τὸ vuxzi καὶ σκότῳ 
χρῆσθαι fa96 πρὸς τὴν τῶν ἀφθάρτων ἐπιστήμην. 
χάριν εὐθὺς τὴν ἐξ ἀρχόντω» ᾠδονὴν µέθην xai τ 
ὑπηρέτην αὐτῆς δεξιοῦται. 

Tres heluonis famuli: ἀρχισιεωποιός, ἀρχιμάγειρος, 
] οινοχόος. ' "Aoxiuayeupoc eunuchus. 

51. Tei; δὲ αἰσὺν oi τῆς ἀκολώστου καὶ auod 
Vus ὁστιοῦχοί το καὶ Φραπονταί, ἀρχισετοπιοιός, 
χιμάγειρος, ἀρχιοινοχόος » ὧν ὃ Θαυμάσιος ium, 
Μωὺσῆς διά τούτων: Κα) ὠργίσθη Φαραώ ἐπὶ τος, 
δυσὶν θὐνούχοις , ἐπὶ τῷ ἄρχιοινοχόῳ : xai éni τῷ agn 
τοποιῷ, καὶ bOero αὐτοὺς ἐν guiaxj παρὰ τῷ ἀρχιμα- 
γοἱρῳ.'" (Gen. 40, 2.) "Eew δὲ xo) 6 ἀρχιμάγαιρος m- 
voUyoc, λέγοι γὰρ ἑτέρωθε » Kari on δὲ Joc ο 
Αἴγνπτον, καὶ ἐχτήσατο αὐτὸν οὐνοῦχος Φαραὼ ap- 
χιμάγειρος. e (Gen. 39, 1.) Καὶ ma»: ,4£n600n0 
τὸν loo» τῷ σπάδοντι Φαραώ ,  &gyuioyslon. «t (Gen. 
31, 36.) Thos δὲ χάριν ovr ἀνὴρ οὔτε γυνή τῶν 1 
χθ όντων οὐδὲν ἁπλῶς ἐπιτέτραπταε; { ὅτι , σπαέροιν μυ 
ἄνδρος;, γονὰς ὑποδέχοσθαι γυναΐκες ἂν φύσοως πεπαί- 
δευνται, ὧν τὴν eig ταύτὸ σύνοδον αἰτίαν γενόσοω» καὶ 
τῆς τοῦ παντὸς διαµονῆς εἶναι συµβέβηκαν; Ἀγόνου à 
xoi ἐστθιρωμένης, μᾶλλον δὲ ἐξουνουχισμένης ψυχής, σι- 
τίοις πολιτολέσι xoi ποτοῖς καὶ ὄψων περιέργοις ππαραφ- 
τύσοσι χαίρει», µήτο τὰ LM ἄῤῥονα ὡς αληθώς σπρ- 
poco καταβάλλεσθα, Duy αμένης, urs τὰ καταβληθύτα 
παραδἐξασθται καὶ ἀναθρέψασθαι , ἆλλ οἷα junger 
ἄρουραν καὶ μι πρὸς διαφθ ορὰν µόνον ποφυχύα 
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Gv ce p ὀφθιλόντων. 4όγμα δή τίθεται κ κοινωφθλό- 
roto», ὅτι πᾶς δημιουργ ὁς ἡδονῆς σοφίας ἐστὶν o ἄγονος, 
TB Gm — ὤν οὔτο Φήλεια, διὰ τὸ prs ἀνδόναι uite 
e Bray τὰ πρὸς ἀφθαρσίαν ἑκανὸς εἶναι σπέρματα, 
μελετᾶν δὲ αἰσχέστην κατὰ τοῦ Blav μελέτη», φθεέροιν τὰ 
upÓ-agra xai σβεννύναι τὰ μόνοντα τῆς φύσεως λαμπά- 
jx ἄσβεστα. Τῶν τοιούτων οὐδανὶ ἐπωτρόποι Moos 
uc ἐκκλησίαν αφικνεῖσθαι Deov, λέγει γάρ, ὅτι ,,Ολαδίας 

καὶ ἀπονεκομμένος οὐν.θἰςβλεύσεται sic ἐκκλησίαν xvglov* 
(Deut. 28, 1). 

Tria heluonis desideria : cibi, cupediae, potus. 

52. TX γὰρ τῷ σοφίας ἁγόνῳ λόγων 6 ἀκροάσθως. ἵ- 
ρῶν ὄφελος, ἐκτετμημένῳ πίστιν, καὶ παβακαταθήκην 
— δογμάτων φυλάξαι μη δυνναμόῳ; Τρεϊῖς 
d ἄρ sigiy ἀνθρώπων Υένους δστιάτορος" ἀρχισιτο- 
ποιός, οἴνοχόος, ὀψαρτυτής. Εἰκότως' ἐπειδὴ τριῶν 
χφήσεώς 18 καὶ, ἀπολαύσοως ἐφιέμούα᾽ otio», ὄψου, 
ποτῶν. A ot μὲν µόνων τῶν ἀναγκαίων, οἷς πρός τθ 
τὸ ὑγιονῶς. καὶ um. ἀναλαυ)έρως og» εξ ἀνάγκης χρώμε- 
Sa: oí δὲ ἆ ἄμέτρων καὶ σφόδρα πδριττῶν, ἃ τὰς ὀρόξεις 
ἀναῤφηγνύντα καὶ τὰς τοῦ σώματος δεξαμενὰς πλή δει 
βαρύνοντα παὺ πιέξοντα μογάλα καὶ [*] παντοδαπα τί- 
κτθι» νοσήματα quist. Οἱ μὲν οὖν ἡδονῆς καὶ ἐπιθυμιῶν 
xol παθῶν ἐδιώται, sad περ oĩ ἐν ταῖς πόλαεσι δηµοτι- 
xol, ἁμισῆ xai overray 3j βίον ῥῶντος , ἅτε ὀλιγοδεεῖο 6 0y- 
Teo, ov πουίλων καὶ περιέργων τὴν τέχνην δέονται ὑπη- 
ρστῶν, aA * noma * y χρωμένων ὑπηροσίᾳ µαγείρω», 
οἴνοχόων, σιτοποιῶν. Oi δὲ ἡ ἠγομονίαν καὶ βασιλθίαν 
εἶναι νομµέζοντθο τὸ ἡδέως ζην καὶ πάντα, καὶ μικρά xoà 
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µοίζω, ααρὸς τοῦ ἀναφέροντος ἀρχιμαγοίροις xe ἄρχιοι- 
ραχόους sad ἀρχισιτοποιοῖς ὑππηρέτανς ἀξιοῦσι χαήσόαι, 
τουτέστιν ἄχρως ὀκπεπονηκόσον ἔχασνον ὧν ἐπετήδρυσαν - 
τὰ μὲν γὰρ ἁμήτων. καὶ uel καὶ ἄλλων ἀμυθή- 
των πθµµάτων πουωλώτατα ré οὗ µύνον tod τής ὅλης 
διαφοραῖρ, ἀλλά xol τῷ τρόπῳ τῆς κατασαενῆς xci τοῖς 
σχήμασι πρὸς οὐ μόνον τήν Υούσρως, ἀλλὰ καὶ τὴν ὅ ὄψεως 
ἀπάτην περιειργασµένα, οὗ περὶ σποποᾶαν ἄκροι µελε- 
tegi τὰ δὲ πορὶ ἐξέτασιν οὔνρν Φάτεον ἀναδιδομένου 
καὶ μὴ κοφαλαλγοῦς, καὶ τὸ ἐναντίον ἀναίμον xoi θνῶ- 
ὁθστάτου, πολλῆν 5» Ολίγην ἀναδεχομένου τὴν μεθ ὅδα- 
τος κρᾶσιν Bic σφοδρὸ» καὶ σύντονον ἢ πρᾶον xol ἄνει- 
µένον ἐπιτήδφιον ποτό», ἰ xo] ὅσα τοιουτότροπα ἄρχιουνο- 
xou» ἐπιτηδεύματα, ἐπ αὐτὸ 9 τῆς τόχνης ὄφεγμένων 
τὸ τέλος. Ἰμθύας δὲ xoà ὅρτις καὶ τὰ παραπλήσια 
ποικίλως ἀ ἀρτύσαι καὶ κατασκουάσαε, καὶ õ ὅσα ἄλλα 6 ὄψα 
ἠφυναι, παριττοὶ τὴν ἀπιστήμη» εἶσὶν δὐτεροντοῦς ὄψαριν- 
ral, µυρία, χωρὶς ὧν ἤκουσαν ἢ ὶ εἶδον, ἄλλα ἐν τῆς σννα- | 

xov μελέτης xol τρυβῆς τῆς eic ἁβροδίωτον καὶ τοῦρυμ- 
µένον τὸν ἀβίωτον βίον ἐπωοῆσαι δεινοί. 

Cum pincerna foedus arctius. Quae omnia Deus prohibeat! 

53. Ἀλλὰ γὰρ οὗτον πάντος ἐδγθησαν suvovyos 
σοφίας à ἄγονοι. Πρὸς ov δὲ συμβατηρίους τίθεται σγτον- 
dae 2 γαστρὸς βασιλούς, νοῦς, οἰναχόος LA ,pliowor 
yoQ ὑπορφνῶς τὸ | ἀνθρώννων γένου καὶ πρὸς µόνον τοῦ- 
το διοφθρόντως à exopagrov. Ei 79 ὅπνου μὲν καὶ ἐδω- 
One καὶ σννουσίας καὶ τῶν ὁμοίων ἁπλήρωτος οὐδείς, 
ἀκράτου δὲ σχοδὸν a παντος καὶ nodu οἷς τὸ πράγμα 
ἀσκεῖται' πιόντθς γὰρ ἔτι — καὶ ἄρχονται μὲν ἀπὸ 
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τών βρυγυτόρων χυώθων, προϊόντος δὲ ταῖς µαίζοσιν oi- 
Ψοχοαῖο ἐγχάῖν παρογγέλλονσο" ὀτειδὰν ἀκροθώρακες 
2ενόμενοι χαλανθώσιν, οὔνότι κρατάῖν Δαυτῶν δυνάµενοι, 
τὰς οὔνηφύσεις καὶ τὰς ἀμύστεις καὶ τοὺς κρατήρας ὅλους 
περουονογκάµενοι ἀνράτους 
ἂν 5 βωθεῖ ὕπνῳ δαμασθῶσιν οὐκέτι αρατοῖν ἑαυτῶν 
δυνάµενοι, 5 5j τῶν ὄγκων ἀποπληρωθότων ὑπερῤλόσῃ τὸ 
ἐπθιοχεύμενον.. Ἀλλὰ καὶ τότε ὅμως 9) ἄπληστος ἐν αὐ- 
vois ὄρεξις , ὥσπερ ἔτι λιμώττουσα, Ἁμαιμάδοι". » Ex 

γὰρ τῆς ἄμπέλου Σοδόµων 3 η -ἄμπελος αὐτῶν, 7 φησι 
ζωῦσῆς, καὶ 7) κληματὶς αὐτῶν ἐκ Γομόῤῥας" 7 σταφυ- 
A5 αὐτῶν σταφυλὴ χολῆς ; βύτρυς πιωερίας αυτοῖς Φνυ- 
μὸς δρακόντων ὃ οἶνος αὐτώ», καὶ Φυμὸς ἀσπίδων ἁνία- 
τος.” (Deut. 32, 32.) Σόδομα μέντοι στείρωσις καὶ 
τύφλωσις ἁρμηνθύεται" ἀμπέλῳ δὲ καὶ τοῖς ἐξ αὐτης 
7:νοµένοις ἀπθικάζοι τοὺς oivogàeylag. xai λαιµαργίας, 
καὲ τῶν αἰσχίστων ἡδονῶν ἥπτους. A δὲ αἰνέσταται» 
τοιαῦτ ἐστί. ἘΕὐφροσύνης μὲν ἀληθοῦς οὐδὲν éuni- 
φυκε τῇ τοῦ φαύλου ψυχῇ φυτόν, ἅτο οὐχ ὑγιαούσαις 
κοχρηµένῃ» (boue, ἀλλὰ ἐμπετιρησμέναις καὶ τοφρωθεί- 
σαις, ὁπότο ἀνθὶ ὕδατος τὰς κεραννίους φλόγας, Φοοῦ 

τὴν κατὰ ἄσεβῶν καλῶς δικάσαντος δίκην, ὃ οὐρανὸς 
ἀσβέστουε ἓ ὄνιφον, ἀκρότητος δὲ ἐπιθυµίας τῆς ἐστθιρω- 
μένης τὰ χαλὰ καὶ πεπηρωµένης πρὸ πάντα τὰ Φέας 
ἄξια, Ἡ qr ἄμπέλῳ παραβόρληκεν j οὐχὶ τῇ παρπῶν ἡμέρων 
unl; ,; αλλ ἥτις πικρίας xai πονηρίας καὶ πανουργίας, 
0/5 8 xoi θυμοῦ xoi ἀκροχολωτάτων ἠθῶν οἰστικῇ 
yéyove, δάκνουσα τὴν Vr ἐχέων xai ἀσσέδων τρόπον 
ἰοβόλων, καὶ παντλῶς ἀνίατα. «Ών ἀποτροπὴν. οὐχό- | 
paa γενέσθαι, τὸν πάντα ἵλθων ποτνιώµενοι Φεόν, ἵνα 
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xoà τὴν ἀγρίαν ταύτην ἄμπελον διολέσῃ, καὶ τοῖς εὐνου- | 
χοις καὶ nag ἀγόνοις ἀρστῆς ἀῑδιον ψηφίσηται er, 
avri δὲ τούτων ἤμθρα μὲν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν δένδρα τὰ 
παιδείας ὀρθῦς ἐμφυτούσῃ, Τενναίους δὲ καὶ ἄῤῥανας ὡς 
—R καρστοὺς καὶ λόγους χαρίσηται, δυναµένους μὲν 
σπαέρειν xalàg πράδαις, ὀννομένους δὲ σνυναύξοιν a  ἀροτώς, 
ἑκανοὺς δὲ τὴν ὐδαιμονίαι ἅ ἅπασαν συνέχευ καὶ διαφν- M- 

* λάττοιν εἰς ἀθὶ συγγόθιαν. | 



Περι TOY 

EZENHTE N QE. 

DE HIS VERBIS: 

RESIPULIT ΝΟΕ, 
SEU 

DE SOBRIETATE 

[T, 392.] 

Quantorum malorum auctor est ebrietas, tantorum e diverso 
bonorum sobrietas, tam animabus, quam corporibus. 

4. [*]. Τὰ περὶ µέθης xoi τῆς ἑπομένης αὐτῇ γν- 
µνότητος εἰρημένα τῷ νοµοθέτῃ διεξεληλυθότες πρότοε- 
go», ἀρξόμοία τοῖς λαχθέῖσι τὸν ὀξῆς προθαρµόττειν λό- 
yov. ἀερισται Tolvvy ἐν τοῖ ἀφησμοῖ ἀχόλονθα τᾶ- 
δε: »Ἐξένηψο δὲ Nóe ἀπὸ τοῦ οἴνου, καὶ ὄγγω ὅσα 
ἐποίησον αὐτῷ ὃ Vioc 0 θώτθρος. e (Gen. 9, 24) Τὸ 
νήφειν οὐ μόνον ψυχαῖς, ἀλλὰ xoi σώμασιν ὠφελιμώτα- 
τον ἀνωμολόγηται΄ τᾶς Te γὰρ ἐξ ἀμέτρου πλησµονῆς 
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γινοµένας νόσους ἀπωθεῖται, xol τὰς αἰσθήσεις πρὸς 
ἄκρας ὀξύτητας ἀκονᾳᾷ, καὶ ὅλα μέντοι τὰ σώματα οὔκ 
ἐᾷ βαρυνόµενα πίπτειν, ἀλλ ἐξαίρει καὶ ἐπικουφίζαι, xai 
πρὸς τὰς oixelag ἐνεργοίας ἀνακαλεῖ, πᾶσι τοῖς usgegu 
ἑτοιμότητα ὀτέκτον. — Kol συνόλως, ὅσων δημιουργὸς 
κακὼν 7j η, τοσούτων ἔμπαλιν ἀγαθῶν τὸ νηφάλιον. 
Ὁπότ οὖν xoi σώμασω, oic 1j olyov πόσις oixélov, λυσι- 

τελέσεατο» τὸ νήφεῳ, οὐ πολὺ μᾶλλον ψυχαῖς, ὧν φὃαρ- 
τὴ τροφἡ πᾶσα ἀλλότριον; ἸΝηφούσης γὰρ διανοίας si 
τῶν παρὰ ἀνθρώποις µογαλθιότερο»; Τίς δόξα: TG 
πλοῦτος; ; Τίς δυναστεία; Τίς ἐσχύς; Ti τῶν πάντων 
ὅσα : Θαυμάσπαι; Φέρὰ µόνο» τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα, ὅλον 
ἰσχῦσαι δὲ ὅλων διοιχθῆναι xoi μηδὲν οἷα ὑπὸ detua- 
τος συγχυθῆναι μέρος 7] χαταμύσαι: τότθ γὰρ μάλιστα 
ὀξνωπῆσον, σύνεσιω καὶ φρόνησωῳ . αὐτὴν ἐμβλέπον, τοῖς 
οητοῖς [*] ὀγάλμασω ἐντούξεται, ὦ ὧν η θέα Ψυχαγωγοῦ- 
σα πρὸς οὐδὲν ἔτι τῶν ai Oro» ἀπεονεύοιν ἐάσει. Καὶ 
τί Φαυμάζομεν, 8i τῷ vigo τῆς ψυχῆς καὶ ῥλάποντι 
ὀξυωπέστατα TOY Τάνεσω ̓λαχόντων μηδέν ἐστιν ἐσότι- 
po»; Καὶ 9e os τοῦ σώματος ὄφθ αλμοὶ καὶ τὸ αἲ- 
σθητὸν φῶς πθριττῶς πρὸς ἡμῶν πάντων τοτέµηται΄ 
πολλοὶ γοῦν τῶν τὰς Oei ἀποβαλόντων καὶ τὸ ὃν 
ὁκουσίως npocartifakov , XOWpOTBQOY κακὸν πηρώσοως 
Φάνατον εἶναι δοιάσάντος ἑανσοῖς. Όσῳ τοὐνυν y 
σώματος αρδέστω», τοσούτῳ καὶ νοὺς ὀφθαλμῶν ays- 
ων ὃς, αἵπερ aro pay εἴη xoi ἀδήμιος, πρὸς μηδενὸς 
τῶν µέθῃ παβαφόρῳ ἐργαξομένων, ἀδινημάτων ἢ ? παθῶν 
πιοσθείς, ὅ υπνῳ μὲν ἀποτάξεται λήθην καὶ o Όκνον ἐµποι- 
οὔντι TOY πρακτόων, ἐγρΊγορσιν δὲ o ἀσπασάμενος σερὸς τὰ 
Θίέας ἄξια πάντα Οξυδερκήσει, µνήµαις μὲν ὑποβαλλού- 



[ᾳ, $93] 118. DE δΟΒΒΙΕΤΑΤΕ. 953 

σαις ἐγειρόμενος, πράξεσι δὲ toig /νωσθᾷσω ἐπομέναις 
χρώμωος. 

Voces ,,pueri'* vel ,,tuvenis** non ad aetatem, sed ad mores 
pueriles vel iuveniles referendae. (2. 3.) 

2. Tov μὲν δὴ νήφοντος κατάστασίς ἐστι τοιάντη. 
1Υ δώτερον- δὲ ὅταν φῇ ,vt0»' 5, ovy ἡλινίας ὄνομα άνα- 

γράφαι, veoteponoüday δὲ ἀγαπώντος ἐμφαίνει τρόπου 
διάθεσιν' ἐπεὶ πῶς ἂν 7] τὰ ἀθέατα κατιδεῖν παρὰ νό- 
μον xe δίκην ἐβιάσατο, ἢ ἐκλαλῆσαι τὰ ὀφδιλόμενα ἥσυ- 
χάδεσθαι, 9 eic τὸ duparis περοθνογκεῖν τὰ δυνάµενα ot- 
x04 συσαιάζεσθαι xaà τοὺς ψυχης ὅρους fj ὑπερβαίνειν, 
eL p] Ῥοωτόρων πραγμάτων ἥπτοτο, rev τὰ ἑτέροις 
συμπέπτοντα, δέον ἐπιστένευν, καὶ μὴ χλευαζειν ép. οἷς 
eixóc ἦν xal. αὐλαβούμενον τὸ μάλλον σκυθρωπάδει»; 
ΠΤολλαχοῦ μέντοι τῆς νομοθεσίας καὶ τοὺς spuria προή- 
κοντας νέους, καὶ τοὺς µηδέπω 7ογηφακότας ἔμπναλιν 
—88 πρεσβυτέρους, οὐκ οἷς πολυπτίαν à αφορών η βρα- 
xv» καὶ | µύστο» χφόνον, αλλ sic rtis δυνάμεις κινου- 
µένης οὗ τα καὶ χεῖρον. Τὸν rx Ἴσμοηλ εἰκοσαστίαν 
Ίδη που βεβωκότα σχοδὸν κατὰ τὴν πρὸς τὸν ἐν ἀρε- 
ταῖς τέλοιον Ισαὰκ σύγκρισιν ὀνομάζοι παιδίον », Έλα- 
Be 590; gue, μάρτους oi ἀσκὰν ὕδατος xai ἔδωκεν 
γαρ, καὶ ἐπέθηκεν ii τὸν ὤμον καὶ τὸ παιδίον, 7 ἡνόνα 
αὐτοὺς οἴκοθεν Αβραάμ ἐξέπομψε. Καὶ πάλιν" ,.Eó- 
use τὸ παιδίον ὑπονάτω µιας ἐλάτης. Καὶ: ,,0v uj 
ioo τὸν Φάνατον τοῦ παιδίου.“ (Gen. 21, 44. 45. ) Καί- 
τοι , πρὸ μὲν τῆς Τ2νέσθως ᾿Ισαὰκ sgicxaidexo 79Υονὼς ι 
ἐτῶν aues περιτέτµηται᾿ nap) δὲ τὴν ἑπταέτιν i- 

παυσαμόῳ τῆς ἐν γάλαχτι τροφῆς ἐκεύῳ, τῷ τὴν ἐν 
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παιδιαῖς ἆ ἰσότητα φέροσθαι νόθος γνησίῳ, [*] φυγαδεύ- 
εται σὺν τῇ τεκούσῃ. 2x ὅμως παιδίον Σεανίας a» 
ήδη καλεῖται, ὃ σοφιστῆς ἀντεξοταζύμενος σοφῷ: σο- 
qiav piv 739 Joaóx, σοφιστείαν δὲ Ἰσμαήλ κθκλήρωται, 
ὡς, ἐπειδὰν ἑκάτερον χαρακτηρίδωμεν » ἓν "uoi διαλόγοις 
ἐπιδεβονυμεν. Ὃν γὰρ ἔχει λόγον κομιδῆ νήπειον παιδίον 
πρὸς ἄνδρα τέλοιον, tovto» xoà. ̓ σοφιστῆς πρὸς σοφό», 

καὶ τὰ ἐγκύκλια τῶν µαθηµάτων πρὸς τὰς ἐν ἀρεταῦ 
ἐπιστήμας. 

3. Καὶ ἐν ὡδῇ μέντοι µδίζονι τὸν λεὼν ἅπαντα, 0no- 
Te νδωτερίζοι, τὸ τῆς ἄφρονος καὶ νηπίας ὄνομα ἡλικίας 
τέκνα, καλα. », 4όιαιοςα Τάρ, quoi, ,xai ὅσιος ὃ xv- 
uoc ἥμαρτον oUx αὐτῷ TÉxyo μωμητά, yevec σκολιὰ 
καὶ Διαστραμμένη. Ταῦτα xvoup ἀνταποδίδοτε; Οὕτως 
λαὸς utogóe xai οὐχὸ σοφός; ; * (Deut. 32, 5.) Ονκοῦν 
ἐναργῶς ὠνόμακθ τοὺς μώμους ὄχοντας — ἐν ar: 
καὶ μωρίᾳ καὶ ἀνοίᾳ τὰ πολλὰ σφαλλομένους ἐν ταῖς κα- 
τὰ τὸν 90Φὸν βίον πράξεσι, ovx εἰς τὰς ἐν παισὶ σώ- 
ματος sendas ἀπιδών, αλλ sig τὸ τῆς διανοίας ἁλόγι- 
(στον καὶ πρὸς ἀλήθειαν βροφῶδαο. Οὕτω μόντοι xai 
“Ῥαχήλ, Ἡ 7 σώματος εὐμορφία, δωτέρα Αείας, κατὰ vv 
x" κάλλους, ἀναγράφεται" 7 μὲν γὰρ θνητή, τὸ Ó 
ἔστιν ἀθάνατο», καὶ ὅσα μέντοι τίμια πρὸς αἴσθησν, 
ἑνὸς µόνου τοῦ κατὰ ur καλοῦ ἀτολέστερα. οὗ 
ἄπολουδεῖ καὶ τὸν ]ωσὴφ νέον τὸ καὶ ,,»θώτατον-- (Gen. 
49, 22) asl λέγεσθαι' καὶ γὰρ ὅταν ἐπιστατῇ τῆς ποί- 
µνης usto τῶν νόθων ἀδολρῶνί (Gen. 31, 2), νέος” 

"προςαγορεύεται, καὶ ὅταν οὔχηται ὃ πατήρ αὐτῷ, φησύ' 
» Yfoc ηὐξημένος νεώτατος, πρός us ἀνάστρεψον. Οὗ- 
τος δέ ἐστιν ὃ τῆς περὶ τὸ cuo. ἁπεάσης ὑπέρμαχος ὃν- 
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νάμθως κα) ὃ τῆς τῶν ἐχτὸς ἀφθονίας ἀκολάκευτος ἑ ἑταῖ- 
poc, ἃ τῆς προσβυτόρας ψυχής πρεσβύτερο» καὶ τιμιώτο- 
go» ἀγαθὸν µήπω τέλθιον οὑρημόνο». Ei γὰρ οὕρητο, 
xoà ὅλην ἴγνπτον ἄμοταστροπτὺ φθύγων wysro. INvyi 
δὲ ἐπὶ τῷ τρέφοιν αὐτὴν καὶ τιθηνοχομᾶῖν μάλιστα σθ- 
μνύνοται , "i τὸ μάχιμον καὶ ἡγεμονοῦον ὅταν iy o 0 
ὁρῶν καταπεποντωµένον καὶ διοφθαρμένον ὁ ὕμνον οἲς τὸν 
θεὸν eda. Nios μὲν οὖν τρόπος , 0 μήπω δυνάµενος 
μετὰ τῶν γνησίων à ἀρετῶν. ποιµαναιν, τὸ δ᾽ ἔστι τῆς κα- 
τὰ ver ἀλόγου φύσοως ἄρχειν TB καὶ ἐπιτροπούειν, ἀλλ 
ἔτι μετὰ τῶν νόθων τὰ δοκήσθι πρὸ τῶν γνησίων καὶ 
τῷ alvo παραριθμουμένων τετήµηται΄ νθώτατος δέ, xei 
αν ἐπίδοσιν καὶ αὔδησιν πρὸς τὸ ἄμευον Afr, Prag: TO 
τολεύῳ νονόμισται μόνον ἀγαθὸν 7 ἡγουμένῳ τὸ καλόν, 
χάριν προτρέπων φησί. Noo⸗ us. ἀνάστρεψον, 5 lvo» 
τῷ' Ἡρεσβυτέρας γνώμης ὀράχθητι, μὴ πάντα νοωτέριζ», 
Ίδη ποτὲ τὴν aeri δὲ αὐτὴν μόνην [*] στέρξο», μή κα- 
θώπερ παῖς ἄφρω» τῇ τῶν τυχηρῶν λαμπρότητι περιαν- 
γαζόμενος ἀἁπάτης καὶ ψευδοὺς δόξης ἀναπίμπλασο. 

Ita etiam ,senior' 1, φ. probus et sapiens. (4-6.) 

4. Ὡς μὲν τούνυν πολλαχοῦ νέον ovx aic m» σώμα- 
τος ἀκμήν, ἀλλ eic τὴν τῆς ψυχης νεωτεροποίΐαν ἀφορῶν 
ωθα καλεῖν, ἐπιδέδεικται. Ὡς δὲ καὶ πρεσβύτορον οὐ 
τὸν Τήρα κατεσχηµένον, ἀλλὰ τὸν .Ύόρθως xoi dd ἄξιον 
opidi, δηλώσοµεν. Tis οὖν » ἀγνοσῖ τῶν ἐντατουχηκό- 
των ταῖς ἱερωτάταις ῥίβλοις, ὅτι σχθδὸν τῶν. προγόνων 
ἑαυτοῦ πάντων ὁ σοφώτατος ῥραὰμ ὁλιγοχρονιώτατος 
Μράγοται; Καὶ. ἐχοίνων μέν, οἶμαι, οἳ T μακροβιώτατοι γδ- 
Τόνασιν, οὐδὲ slo, οὐτοσὺ δὲ ἀναγέγραπται πρεσβύτερος. 
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Φωσὺν οὖν οἱ χρησμοί, ὅτι —RB » προσβύτορος 
αφοβοβηκώς"», καὶ xo) Κύριος οὐλόγησα τὸν Ἀβραάμ κατά 
πάντα.“ (Gen. 24, 4.) ΊΤοῦτό μοι doxsi τῶν "porsui- 
»uy αἰτίας ἀπόδοσις εἶναι, δὲ η ην προσβύτερος dig?» à 
goqos" ἐπιφροσύνῃ 199 aov τὸ λογαὸν τῆς vun μέ- 
ρος ὅταν οὐ διατούῇ καὶ µή καθ ἓν οἶδος, ἀλλά xar 

πάσας τὰς ἐπιβολὰς οὐλογισθῇ, περοσβυτέρᾳ γνώμᾳ χρώ- 
μενον καὶ αντὸ. δήµον προσβύτορόν. ior. Οὕτω xo 
TOUS συνέδρους. τοῦ Φεοφιλοὺς λαοῦ "δέκα". ἑβδομάδων 
ἂριδμὸν εἰληφότας πρεσβυτέρους ὀνομάδλιν δθος, λέγο- 
ται ydg: ».Σηνάγαγά μοι ἑβδομήκοντα ἄνδρας 050 τῷ 
πρεσβυτόρων "lagos, οὓς αὐτὸς σὺ oido, ὅτι οὗτοί eim 
πρεσῤύτεροι. * (Num. 11, 16.) Ovxovy. οὐ τοὺς vno 
τὼν τυχόντων γέροντας Ῥομιζομένους, ὡς ἱοροφάντε, 
αλλ οὓς ὁ σοφὸς olds μόνος, τῆς τῶν προσβντέρων ἠξίο- 
ge προορήσρως, οὓς μὲν γαρ ἂν οὗτος ἀποδανιμώσῃ xa- 
Φάπερ ἀργυραμοιβὸς ἆγαθὸς ἐκ τοῦ της ἀροτῆς yon 
σµατος, κεχιῤδηλευμένοι , νοωταροποιοὺ τὰς φυχὰς ἅπαν- 
τες” οὓς δ ἂν yragluove ἐθελήσῃ ποιήσασθαι, —8 
τ καὶ τὸ φρόνημα πρεσβύτεροι κατὰ τὸ ἀναγκαῖν 
εἶσι». 

5. "Evi μέντοι yópov διατόγµατι τοῖς ἀκρύθιν iu. 
σταμένοις ἑκάτερον ὦ a» ἂν δὗπον ἐναργέστερον qaaa: 
δοδηλωνιώς » Εὰν γὰρ peores eue, s» tv gini Do 
qwroixes , Ἰγαπημένη καὶ μισουμένη, xai τέκωσιν αὐτῷ t 
ἡγαπημένη xal " μισουμένη, xoi γόηται νὶὸς menn 
xoc τῆς μισουμένης, ᾗ ἂν ἡμόρᾳ κληροδοτῇ τοῖς vios τά 
ὑπάρχοντα, οὐ δυνήσεται πρωτοτοκεύσαι τῷ vis T 
ἠγαπημένης, ὑποριδὼν τὰν vio» τῆς μισουµένης τὸν πρω- 
τότακον», ἀλλά τὸν πρωτύτοκο» υἱὸν τῆς µιυσουμάένης ἐπι- 
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"OG ST 6t, δοῦναι αὐτῷ δμελᾶ a απὸ πάντων à» ἂν εὑροθῇ 
ὑτῷ, ὅτι οὗτός ἐστιν ἀρχὴ τέκνων αὐτοῦ, καὶ τούτῳ κα- 
yet τὰ πρωτοτόκια. " (Deut. 24, 45 s.) [*] Iaogore- 
ήρηκας ἤδη, ὁ ὅτι τὸν μὲν τῆς στδργοµένης vió» ουδέποτε 
Ῥωτότοκον 7 προσῤύτορον καλεῖ, τὸν δὲ τῆς μισουμένης 
oA aee xcito τοῦ μὲν τὴν y&vscuy προτόρου, τοῦ δὲ 
κ της στυγουµένης ὑστάτου δεδήλωχον ευθὺς ἀρχόμενος 
σε τῆς προρτάξεως, tà γὰρ rixqoꝶ quai», „ᷣ ἦγα- 
ημόνη καὶ 7? μισουµένη. «* — MÀ ὅμως τὸ μὲν τῆς προ- 
δρας γόννημα, καὶ ἂν πολυχρονιώτερον jj δν νθώτερον παρ 
ρόῷ λόγῳ δικάζοντι νενόµισται, τὸ δὲ τῆς ὑστέρας, ai 
v ἐν τοῖς κατὰ τὴν γάννησιν χθόνοι ὑστορίζῃ, τῆς μοί- 
Όρος καὶ προσῤυτέρας μοίρας ἠξίωται. 4ιὰ τί; "Oni 
"Qv Ζυναικῶν τὴν μὲν στθργοµένην ἠδονῆς, τῆν δὲ στυ- 
ovuiym Φρονήσεως δἶναί φαμεν σύμβολον᾽ τῆς μὲν γὰρ 
) πολὺς ὅμιλος ἀμθρώπων τὴν συνουσίἰαν ὑπερφυνῶς 
Tu : δελόατα καὶ φίλτρα ἐξ ἑαυτῆς ἐπαγωγότατα ἐν- 
δούσης ἀπὸ 7ενόσεως eerie ἄχρι πανυστάτου γήρως, 
τῆς δὲ ἐκτύτιως τὸ αὐστηρὸν καὶ περἰσεμνον διαµεµίση»α, 
καθ άπερ οὗ ἄφρονες παῖδες τὰς τῶν }ονόων καὶ τρθφό»- 
των ὠφθλιμωτάτας μέν, ἀτορποστάτας 0i v υφηγήσεις. Τί- 
χτουσι δὲ e ἀμφότεραι, 5 μὲν τὸν φιλήδονο», 1 ἡ 9 ov τὸν 
φιλάρετον d ψιυχῇ ερόπεον᾿ nd 0 μὲν φιλήδονος ἀτελῆς 
καὶ ὄντως ἀθὺ rois όστε; καὶ ἂν Bic πὀλυθτίας αἰώνα μή- 
χιστον aqixorto, 0 à, av φιλάροτος ἐν γερουσίᾳ τῆς qoo- 
Ἴσεως & i HT σπαργάνων — τὸ τοῦ λόγον δὴ τοῦτο ---- 
ἀγήρως QW τάττεται. IL ap Ü καὶ May ἐμφαντικῶς εἴ- 
ρηκεν ἐπὶ τοῦ τῆς μισουμόνηο» vnó τῶν sroAÀlaw ἄρετης 
78γονότος, 0T; »οὐτός ἐστιν ἆ αρχἡ τόκνω»,"' καὶ τάξθι xoi 

"yeuoylg. δήπου πρῶτος ὤν. Καὶ τούτῳ καθήκθι 16 
PuirLo I. R 
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ngaroróxio,'* »oum φύσεως, ovx ἀνομίᾳ τῇ παθ 0 
Φρώπομ. 

6. nóusvoc οὖν. αὐτῷ , καὶ ὥσπερ ἐπὶ προτεθέντα 
σκοππὸν ἀφιθὶς εὐστόχως τὰ βέλη , κατὰ ἀκολουθίαν εἰς- 
eye τὸν Taxoß yevéces μὲν τοῦ Haoov »οώτερον — ὅτι 

ἀφροσύνη μὲν ἐν | πρώτης ἡλικίας ἡμῖν ἐστι σύντροφος 
ὀψίγονος δὲ o τοῦ καλοῦ ζηλος ---- » δυνάμει δὲ περεσῤι- 
rego». Mag 0 καὶ τῶν πρωτοτοκίων à 0 μὲν Ησαῦ &- 
σταταε, μεταποιαῖται δὲ οὗτος δἰκότως (Gen. 25,3) 
Τούτοις συνᾷδει καὶ τὰ ἐπὶ τῶν υἱὼν Ἰωσήφ, ἐκ noli 
περισκέψεως ἀνοζητημένα, 5 ηρύια ἐνθουσιῶν 0 σοφὸς ar 
τιχρυς παροστηκότων οὖν ἐπιτέθησι ταις κθφαλαῖς εξ 
ἐναντίας καὶ κατουθὺ τὰς χαῖρας ἐπενεγκών, ἀλλ ird 
λάξας, ὅπως τῇ μὲν εὐωνύμῳ, τοῦ προσβυτέρου δοκοῦν- 
τος δἶναι, τοῦ δὲ Ῥοωτέρου τῇ δεξιᾷ ψαύσῃ. ΚΚαλεῖτω 
o 0 μὲν ἐν γονέσει πρεσβύτερος M ανασσῆς, ὃ θώτεροί 
δὲ Εφραϊμ (Gen. 48, 13). Ταῦτα δέ, B Aeradnæoei 
τὰ ὀνόματα εἰς ἑλλάδα Γλῶτταν, μνήμης καὶ ἀναμνήσεω: 
εὑροθήσοται σύμβολα ὁρμηνεύεται γὰρ ["] Ἰάανασση: 
μὲν ἐκ λήθης, τὸ δ᾽ ἔστῳ * oyóuat * ἑτέρῳ καλούμ- 
νον ἀνάμνησις — ὃ γὰρ ὧν ἐπελάθετο εἲς ἀνάμνησυ 
ἐρχόμενος ἔξω πρύεισι τῆς λήθης --- —; Ἔφραϊμ δὲ xap- 
ποφο ρία, μνήμης πρόορησις οἰκειοτάτη, διότι καρπὀ: 
ὠφθλμώσατος καὶ τῷ ὄντι ἐδώδιμος ψυχαῖς , τὸ ἄληστο 
ἐν τοῖρ. ἀδιαστάτοι.. ἸΜνῆμαι μὲν οὖν “ἡνδρωμένοις qn 
xai παγέοις συντυγχάνουσι, παρ- ὃ καὶ ̓ Ῥθώτθραι ἐνομί- 

σθησαν», ὀψὲ φυόμεναι: λήθη δὲ καὶ ἄνάμνησις ἐπαλ- | 
λήλως σχοδὰν ἐν πρώτης ἡλικίας ὁ ἑκάστῳ σύνοισω, οὗ ἕνε- 
κα τὰ χθόνῳ πρθαβεῖα οὕρηνται, καὶ ἐπ' εὐωνύμοις παρά 
αοφῷ ταξιαρχοῦντι τάττονται, Τῶν δὲ à αρετῆς od µνη- 
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αι ποινωνήσουσι προσβείω», ac o Φοοφιλῆς δεξιωσάµο- 
ος τῆς ἀμαίνονος nap ἑαντῷ μοέρας ἀξιώσοι. ἸΝήψας 
v» ὃ δέιαιος καὶ γνοὺς ὅσα ἐπούησεν — ὃ γθώτερος αὐτῷ 

ioc** (Gen. 9, 24) » ἀρὰς χαλεπωτάτας τέῶοται. To 
ἂρ ὄντι ὅταν ὃ νοῦς νήψη, κατὰ τὸ ἀκόλουθον οὐθὺς 

ἰσθ άνεται ὅσα ἡ νεωτεροποιὸς αὐτῷ κακία πρότερον 
loy άξετο, à μεθύων ἀδυνάτως καταλαβεϊν elye. 

Cur No£ non filio, sed nepoti maledicat. 

7. Tí» μέντοι καταρᾶται, owentéov: ἓν γάρ τι καὶ 
oUro τῶν ἑρούνης ἀξίων ἐστίν, ἐπειδήπερ οὗ τῷ δοκοῦγ- 
͵ ἡμαρτηκέναι παιδὲ, ἀλλὰ τῷ ἐκείνου μὲν υἱῷ, ἑαυτοῦ 
id viai, οὗ Φφανερὸν οὐδὲν ες τε τὸ παρὸν ἀδίχημα, οὐ 
μικρόν» οὗ uéya δοδήλωκεν. Ὅ μὲν rog ἐκ περιδργίας 
δεῖν τὸν πατέρα γυμνὸν ἐθελήσας, καὶ Υθλάσας ὁ & : ede, 
'ai | ἐκλαλήσας τὰ δεόντως ἠσυχασθέντα j ὁ vioc ἦν τοῦ 
γῶθ Χάμ' ὃ δ6, ἐφ oic ἕτερος ἠδέκησε τὰς αἰτίας ὄχων 
ιαἳ τὰς ἀρὰς καρπούµενος, Χαναάν ἐστι, λέγεται γάρ᾽ 
᾿Επιωιατάρατος Χαναάν παῖς οἰκέτης, δοῦλος δούλων 
σταν τοῖς ἀδελφσῖο αὐτοῦ. (Gen. 9, 25.) Τί γὰρ 
ἱμάρτησεν, ὡς ἔφην, οὗτος; MAX ἐσκέψαντο μὲν p 
αυτών ἴσως olg ἔθος ἀκριβοῦν τὰς ῥητὰς καὶ προχεί- 
ους ἐν τοῖς Ῥόµοις ἀποδόσειο" ἡμεῖς δὲ πθιθόµενοι τῷ 
πεοβάλλοντι ὀρθῷ λόγῳ τὴν ἐγκειμένην ἀπόδοσιν διθρ- 
ιηνεύσομε», ἐκθῖνα ἀναγκαίως προβιπόντες. 

Discrimen tnter statum et motum, habitum et actum. 

8. Σχέσις καὶ κόνησις διαφέρουσι» ἀλλήλων * μὲν 
Γρ ἐστιν 7 ἠρεμία, φορὰ δὲ ἡ κίνησις, c εἴδη δύο, τὸ μὲν 

R2 
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μεταβατικό», τὸ δὲ περὶ τὸν αὐτὸν τόπον εἰλούμινον. 
Σχέσαι μὲν οὖν [*] ἀδελφὸν $E, κινήσει 0 ἐνόργοια. T» 
δὲ λεγόμενο» παραδείγματι oixele 7νωριμώτερο» yero 
Gy. Téxrovo καὶ ζωγράφον xoà reooyòy καὶ µουσαιὸν 
καὶ τοὺς ἄλλους τοχνίτας, xal ἂν ἠσυχίαν o αγωσι, μηδὲ 
τῶν κατὰ τὰς τέχνας ἐνοργοῦντος : οὐδὲν q ηττον τοῖς εἴρη- 
µένοις ξῴος καλεῖν O ονόµασι», ἐπδὶ τὴν ἐν ἑκάστοις ἐμττει- 

glo» καὶ ἐπιστήμην ἀνειληφότες ἔχουσιν. ᾿Επειδὰν δὲ o 
τακτονικὸς ξύλων ὕλην ἐργάδηται λαβών, ὁ δὲ ζωγράφο; 
τὰ οἴκεῖα κθρασάµενος χι uoto ἐπὶ τοῦ πίνακος δια- 
T0997 τοὺς τύπους ὧν ἂν διανοῆται, ὁ δ᾽ av γοωργὸς 
ἀνατέμνων κ λ αὔλακας καταβαλλῃ τὰ σπόρµατα, xx- 
ματίδας δὲ καὶ μοσχεύματα δένδρων ἐμφυτεύῃ, ἅμα δὲ 
τροφῆν ἀναγκαιοτάτην. ἄρδῃ καὶ ἐποχετούῃ τοῖς φυτει- 
Simi, καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα Υθωργικὰ πᾶσιν ἐγχοιρῇ, à 0 j 
αὖ μουσικὸς αὐλοῖς καὶ καθάραις καὶ τοῖς ἄλλοιφ o Og] 
γοις μέτρα καὶ ῥυθμοὺς xai πάσας μέλους ibas à ἁρμότ- 
τη) δύνηται δὲ καὶ δίχα τῶν ̓χθιροτμήτων 1 τῷ τῆς quaes 
09] XvQ χρῆσθαι i δια φωνῆς ἡρμοσμένης πᾶσι τοῖς φῦο/- 
ros, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος τοχνιτῶν eleg. éygei 
τοῖς κατά τὰς ἐπιστήμας frega ἐξ ἀνάγκης οἰκεῖα τοῖ; 
προτέροις ὀνόματα προογόαται , τῷ μὲν τέκτονι τὸ τε- 
κτογεῖ», τῷ δὲ ἑωγράφῳ τὸ ζωγραφεῖν Ίδη, καὶ τὸ pew- 

pé μέντοι τῷ γδωργῷ, καὶ τὸ αὐλεῖν 7 xt D agli ἴ 
eder», ἤ 4j τι TOY παραπλησίων ποιᾶῖν τῷ µουσικῷ. Tien 
οὖν οἱ Ψόγοι καὶ οἱ ἔπαινοι παρακολουθοῦσιν; dp at- 
zi τοῖς ἐοργοῦσι καὶ δρῶσι; Κατορθοῦντος μὲν T9 
ἔπαινον », ψόγον δ᾽ ἔμπεαλιν καρποῦνται διαμαρτόνουτ» 
Οἱ δ ἄνθυ τῶν τι ποιθὲν ἐπιστήμονος, αὐτὸ µόνον Gr 
δυνον γέρας αἰληφότος ἠσυχίαν, ἠρεμοῦσιν. 
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Virtutes et vitia aut quiescunt aut moventur occasione aut 
data aut non data. 

9. 'O αὐτὸς τοένον λόγος ἐφαρμόττει καὶ τοῖς xaT 
χφροσύνη», καὶ σννόλως τοῖρ κατ εεροτήν ta καὶ λαπίαν. 
9t φρόριμοί te καὶ σώφρονος καὶ ἄνδρεῖοι καὶ δίκαιοι τὰς 
ψυχὰς μυρίου yeyóvaon,. ; φύσεως μὲν οὐμοιρέᾳ, Ῥομέμοις 
» ὑφηγήσεσε, πόνοις o ἀητεήτοις xoi ἀοκνοτάτοις xen- 
dd τὸ δὲ καλλος τὼν ἐν ταῖς διανοίαις ἄγαλμάτων 
οὐκ ἴσχυσαν ἐπιδαίξασθαι διά πονίαν E ἀδοξίαν 7 vócov 

σώματος , 1j τὰς ἄλλας μήρας, ὅσαι τὸν ἀνθρώπινον πε- 
ριπολοῦσι βίον. Ουκοῦν οὗτοι μὲν ὥσπερ δοδομένα καὶ 
καθειργµέα ὀπήσαντο ἀγαθά. ὝἝτεροι ὃ οἰσὶν oi As- 
λυµένοις xa ἀφέτοις καὶ ἀλευθέροις ἐχρήσαντο πᾶσι, 
τὰς sie ἐπίδειξιν ὕλας ̓ ἀφθονωτότας προσλαβόντας" ὃ μὲν 
φθόνιµος ἰδίων ts καὶ κοινών πθριουσίων πραγμάτων, οἷς 
σύνοσιν καὶ οὐβουλίαν ἐνεπιδείξεταε, o δὲ σώφρων τον 
εἰς ἀσωτίαν ὅδινον ἐπᾶραι xai ἑπαρακαλέσαι τυφλὸν πλοῦ- 
τον, ivo ῥλέποντα ἀποδθίξη, o δὲ δέκαιος ἆ αρχή», δὲ ἧς 
τὸ κατ ἄξίαν ἀπονέμειν ἑκάόστῳ τῶν ὄντων ἀνωλύτως 
δυνατὸς ἔσται, ὃ δ ἀσκητής, οὐσέβειαν, ἱερωσύνην καὶ 
χωρίων [*]i ἱερῶν καὶ τῆς ἐν τούτοις -ἀγιστείας ὀπιμέλεια». 
"Avev δὲ τούτων ἀρεταὶ ud» οἶσιν, ἄκένητοι δὲ à αρεταὶ καὶ 
ἠσυχίαν ἄγουσαι, καθάπερ à 0 τοὐησαυρισμένος ὃν à aga- 
νέσι γῆς μυχοῖς ἄργνρός Te καὶ χυσὸο όυδὲν χρήσιμος. 
ΠΠάλιν τοίνυν κατά τὰ ἑἐναντία μορίους & ἔστιν ἰθεῖν ἀναν- 
ὄρους, ἀκολάστους, à ἄφρονας, ἀδέκους, ἀσερεῖς ἐν ταῖς δια- 

volots ὑπάρχοντας, τὸ δὲ κακίας ὁκάστης αἶσχος ἄδυνα- 
τοῦντας ἐπιδεβνυσθαι δὲ ἀκαιρίαν τῶν si; τὸ ἅμαρ- 
τάνειν καιρῶν, ἐπειδὰν δὲ τοῦ δύνασθαι πολλὴ καὶ us- 
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γάλη κατασκήψη φορά, Την καὶ Φάλατταν μέχρι Teppa- 
των ἀμυθήτων ἀναπιμπλάντας κακώ», xoà μηδέν, μη u- 
xov, wn μέγα , ἀξήμιον ἐῶντας, ἀλλὰ ῥύμῃ pa ἀνατρέ- 
ποντάς v8 καὶ φθαίροντα». Ὥρπορ γὰρ τοῦ τυρὸς 97 δύ- 
yas ἄπουσίᾳ μὲν ὕλης ἡσυχάζον, παρουσίᾳ δὲ ἀνακαίε- 

ται, οὕτω καὶ ὅσαι πρὸς ἄρετῆν $ κακέαν ψυχής δυνά- 
μεις ἀφορῶσι, σβέννυνται μὲν ἀκαιρίαις, καθ ἄπερ ἔφη», 
καιρῶ», τυχηραῖς δὲ εὐπορίαις ἀναφλέγονται. 

Cham vitium quiescens, Chanaan vitium motum. 

40. Τίνος δὴ vavÓ' εἴνεκα simo», ἡ τοῦ διδάξαι yo- 
Qu», ὅτι ὃ μὲν υἱὸς τοῦ INOs Χὰμ ἠρεμούσης κακίας ét» 
ὄνομα, ὃ δὲ υἱωνὸς ἤδη καὶ κιουµένης; Ερμηνεύεται γὰρ 
δέρμη μὲν Xáp, σαλος δὲ Χαναάν. Θέρμη δὲ . ἐν μὲν 
σώματι πυρετὸν ἐμφαίνοι, κανίαν δὲ ἐν yvy aic ὡς Ταρ 
οἶμαι, καταβολή τουροτοῦ νόσος ἐστὶν οὐ μέρους , αλλ 
ὅλου σώματος, οὕτως ὅλης τῆς ψυχής ἀῤῥώστημα ἔσται 
κακία. MÀ Ὁτὸ μὲν ἠρεμεῖ, ὃτὲ δὲ κιφεῖται. Ny X 
κίνησιν αυτῆς ὀνομάδθι σάλο», ὃς Εβραίων γλὠττεῃ Χα- 

^" e" 3 € t. 

ναὰν καλεῖται. Ἰνομοθετῶν δὲ ovüsig ἐπιτίμιον OQi 
κατὰ ἅἄδύιων ἠρομούντω», ἀλλὰ δὴ κινουμένων καὶ τοῦ 
κατὰ ἀδικέαν ἔργοις χρωµένων, καθάώπερ ουδὲ τῶν δακε- 
τῶν οὐδὲν o ἀνὴρ μέτριος κτείνειν ἂν ἐθελήσαι, mm μέλλον 
δάκνθιν" λόγου γὰρ ὑπεξαιρετέον, ψυχῆς ὠμότητα φύσει 
καὶ κατὰ πάντων φορῶσα». Εἰκότως οὖν ὃ δίκαιος τς 
ἄρὰς τῷ υἱωνῷ Χαναὰν δόξει τἰθεσθαι" δόξαι δὲ εἶπον, - 

ὅτι δυνάµοι τῷ vio Xa δε ἐκδίνου καταρᾶται , κινηθεὺ» | 
γὰρ πρὸς τὸ ἅμαρτάνευ Χὰμ αὐτὸς yero Χαναάν. Er 
γὰρ τὸ ὑποκείμενον κακία, ἧς τὸ μὲν ἐν σχόσεε, τὸ d d 
κινήσει Φεωρεῖται. ,Πρεσβύτερον δὲ κινήσθως σχέσις, o 
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ἐγγ όνου λόγον ὃ xe τὸ κωούμονον πρὸς τὸ Ἰσχόμενο». 
IIa 9 xoi τοῦ Χὰμ vic 0 Χαναὰν φυσικῶς ἀναγρά- 

Φεταιε, σάλος ηρεμίας, ἵνα xai [*] τὸ ἑτέρωθι λεχΏ ἐν 
ἐτταληθεύῃ, τό ,,.Ἀποδιδοὺς ἀνομίας πατρῶὼν ἐπὶ viov, 
ir τρίτους καὶ τετάρτους. (Exod. 20, 5.) ᾿Επεὶ γὰρ . 
τὰ ἀποτελέσματα καὶ ὡς ἂν ἔγγονα τῶν λογισμῶν στεί- 
χουσιν ab τιµωρίαι κατ αὐτούς, ἐκείνω», ei μηδεμία προθ- 
y ένοετο πρᾶξιο ἐπίληπτος, ἀποδιδρασκόντων, τὰ ἐγκλή- 
ματα. 4ιὰ τοῦτο μέντοι καὶ ἐν τῷ »όμῳ τῆς λέπρας à ο 
μέγας πάντα Mois τὴν μὲν «νησι καὶ ἐπὶ πλέον ov- 
της φορὰν καὶ χύσιν ἀνάθαρτον, τὴν Ü' ἠρεμίαν χαθα- 
Qo» ἀναγράφοι, λέγοι γάρ, ὅτι ,,Eay διαχέηται ἐν τῷ 
δέρµατε, μιανεῖ ὃ ἑερούς. Kay δὲ κατὰ χώραν µείνῃ τὸ 
τηλαύγηµα καὶ uy) διαχέηται, καθαριεῖ. S (Lev. 13, 12 s.) 
Ὥστο τὴν μὲν ἠσυχίαν ἐκτὸς εἶναι µόνην κακών καὶ i nod ὧν 
τῶν κατὰ ver — τοῦτο γὰρ αἰνίστεται διὰ τῆς λέπρας 
—— ovy ὑπαίτιον εἶναι, τὴν δὲ χίνησιν xai φορὰν ὑποσχεῖν 
δεόντως. Τὸ παραπλήσιο» καὶ ἐν τοῖς περὶ τῆς τοῦ παντος 
γενέσεως xono deio. λογέοις περιόχαταν σημθιωδέστερο», 
λέγεται γὰρ πρὸς : τὸν φαῦλον᾿ »Ώ οὗτος, ἥμαρτες, ἠσυ- 

χασον, τοῦ μὲν ἅμαρτάνειν ἐν τῷ κινεῖσθ-αι καὶ i ἐνοργεῖν 
κατὰ κακίαν ὄΌντος ἐνόχου, TOU δὲ ἠσυχάζειν ἐν τῷ ἴσχε- 
σθαι καὶ ἠρεμεῖν ἀνυπαιτίου xoi σωτηρίου. 

Vota pro Sem et p Iapheth facta. (11. 12.) 

41. Ταῦτα μὲν οὖν ἐκανῶς y8, οἶμαε, προδέρηται. 
Τὰ δὲ ἀρὰς ἔχοντα, ὃν ἔχουσι λόγο», ἴδωμεν. » Ἐπικα- 
τάρατορ."' φησί Χαναάν παῖς, οἴνέτης ἔσται τοῖς ἆδελ- 

φοῖς αὐτοῦ, καὶ οὐλογητὸς κύριος 0 Φεὸς Σήμ, xoi ἔσται 

Χαναὰν ÓovÀog αὐτοῖς. (Gen. 9, 25 s.) Egopey 7 πά- 
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λαι, ὅτι Σὴµ ἐπώνυμός ἐστιν ἀγαθοῦ, καλούµανος oux 
ὀνόματος οἶδοι, ἀλλ ὅλον τὸ γόνος αὐτῷ ὄνομα παρ 
ὅσον xa) τὸ ἀγαθὸν ἀνομαστὸν µόνον καὶ οὐφημίας καὶ 
οὐχλδίας ἄξιον, ex ἔμπαλιν ἀνώνυμον καὶ δυθώρυμον τὸ 
κακόν.  Tivog οὖν τὸν τῆς φύσεως τοῦ ἀγαθοῦ μεμοι- 
ῥομένον οὐχῆς ἀξιοῖ; Tivoc παινοτάτης καὶ ππαραλλαγµέ- 
»u5,  θνητὸς οὐδεὶς ὑπηροτῆσαι δυνατός, ἂφ ἧς σχοδὸν 
ὥσπερ am ὠκθανοῦ ῥέουσιν oi ἄφθονοι καὶ ἀέννανι 
πλημμυρουσαι καὶ ἀναχεόμεναι t» καλῶν πηγαί; Ty 
γὰρ πύριον wol Jeóv τοῦ Ta κόσμου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ 
πάντων iig Φεὸν — καὶ ἐξαίρετον χάρω — τοῦ Σημ 
ἀνακαλεῖ. Καὶ ὅρα, τένας ὑπερβολὰς τοῦτο οὐχ ὑπερ- 
Balla, σχεδὸν γὰρ ἰσότιμος ὃ τοῦτο λαχὼν ένεται xo- 
σμῳ' ὅταν γὰρ τὸ ἐπιστατοῦν καὶ κηδόµενον ἀμφοῖν 
ταὐτό», καὶ τὰ ἐπιτροπευόμονα xo? ἀναγκαῖον εὐθύς 
ἐστιν ἰσότιμα. Μήποτο δὲ καὶ ἐπιδαφιλεύετοι τὰ τῶν 
δωρεῶ»' τοῦ μὲν γὰρ [*] αἲσθητοῦ κόσμου δοσπότης 
xal θὐεργότης ἀναίρηται διὰ τοῦ »πύριος καὶ «Δεός:., τοῦ 
δὲ νοητοῦ ἀγαθοῦ σωτὴρ καὶ δὐθργέτης αὐτὸ µόνο», οὐχὶ 
ἁεσπότης ἢ κύριο. «Φΐλον γὰρ τὸ σοφὸν Os) μάλλον 
7.0oVÀov. Παρ à καὶ σαφῶς ἐπὶ Ἀβραάμ — 
144 ἐπωιαλύψω ἐγὼ ἀπὸ Ἠβραὰμ tov φίλου pov; 
(Gen. 18, 17.) Ὁ δὲ ἔχων τὸν κλῆρον τοῦτον πέραν ὄρων 
ἀνθρωπένης οὐδαιμονίας προθλήλυθα: µόνος γὰρ εὐγε- 
vis, &re Φεὸν ἐπιγεγραμμένος πατέρα, καὶ γ8γ ονὼς &is- 
ποιητὸς αὐτῷ μόνος υἱός' οὐ πλούσιος, ἀλλὰ πεάµπλου- 
τος, ἐν ἀφθόνοις καὶ γνησίοις, ov χθόνῳ παλαιουµένοκ, 
παινουμόνοις δὲ καὶ ἡβῶσιν ael τρυφῶ» ἀγαθοῖς µόνοις" 
ovx ἔνδοξος, ἆλλ' δθὐχλθής, τὸν μὴ κολακείᾳ νοθούµενο», 
ἀλλὰ βθβαιούμενον ἀληθείᾳ καρπούμενος ἔπαινον" μόνος 
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βασελούο, παρὰ τοῦ πανηγθµόνος λαβὼν τῆς ἐφ ἅπασιν 
ἀρχ ης τὸ κράτος ἄνανταγώνιστον" μόνος ἐλούθερος, 
ἀφιέμενος ἀργαλθωτάτης δεσποένης, κερῆς δόξης, 7j qj» ὑπέρ- 
eU o» οὔσαν ἀπὸ τῆς ἀκροπόλοως ἄνωθεν ὃ o ἐλευθερο- 
στοεὸς καθεῖλθ «Φεός. Τούτῳ δή τῶν τοσούτων μαὺ οὗ- 

τως ὑπορβαλλόντων καὶ ἀθρόων ἀξιωθέντι ἀγωθῶν τί 
τεροθήκει ποιεῖν, 7] λόγοις καὶ ᾠδαῖς xal vᷣ vurois τὸν εὔθρ- 
έτη» ἀμείῤρσθαι; Tout ioo" , «x ἔοικεν, 0 oiirrerat 
αὐτῷ' »Εὐλογημένος Σύριος 0 Φεὸς Zhu (Gen. 9, 26), 

ἐπειδὴ τῷ τὸν $66» ὃ ἔχοντι κλήρο» εὐλογεῖν καὶ ἐπαινεῖν 
αὐτὸν ἁρμόττοι » μόνον TOUT ἀνεμιαρασχᾶῖν | δυναµένῳ, 
τὰ ὃ ἄλλα eva κρότος πάν ἁπλὼς ἀδυνατοῦντι. 

12. Τῷ μὲν 0s Σὴµ εὔχεηται ταῦτα. Τῷ δὲ Ιάφεθ 
ὑτεοῖα, Θεασώμεθα. ͵Πλατύναι φησόν, ,,0 θθὸς τῷ 
᾿Ιάφοῦ, καὶ κατοικησάτω ἐν τοῖς οἵκοις τοῦ Σήµ, καὶ ye- 
νέσθω Χαναὰν δοῦλος αντοῖς.- (Gen. 9, 21.) Tov ἄγα- 
Sov ἡγουμένον τὸ παλὸν μόρον ἔσταλται xoi συνῆκταν 
τὸ τέλος» ὀνὲ γάρ, µυρίων ὃ ὄντων τῶν περὶ ἡμᾶς, TQ ἠγο- 
μόνι νῷ συνέξουκται τοῦ δὲ ερισὸν ἀφαρμόζοντος αὐτὸ 
y reos, τῷ περὶ ψυχή», τῷ περὶ σώμα, τῷ περὲ τὰ ἐπός, 

Gv eig πολλὰ καὶ ἀνόμοια καταπορματιζόμενον , οὀρύνθ- 
ται. Ἅἀιόπερ oixeloc εὔχοται τούτῳ προςγενέσθαι πλά- 
τος, ὅπως καὶ ταῖς περὶ ψυχἠν ἀρεταῖς, φρονήσει καὶ 
σωφφοσύνῃ καὶ ἑκαστῃ τῶν ἄλλων χρῆσθαι δύναιτο, καὶ 
ταῖς σώματος ὐγοίαις καὶ θὐαισθησίᾳ, ; δυνάμει το καὶ 
ῥώμῃ , καὶ ταῖς τούτων συγγονέσεν, ἔτι μέντου xai τοῖς 
ἐκτὸς πλθονθκτήμασε, ὅσα ei πλοῦτον καὶ δόδα», 
ἀπόλανσίν τε καὶ χρῆσι τῶν ἀναγναίων ἡδονῶν 
ἄγεται. 
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„In domibus Sem habitat **: — in anima sincera et pura. Àa- ' 
bitat Deus. Quod ut sibi quoque contingat, a Deo quis- 
que petat. 

43. [*] ἀτορὶ μὲν τοῦ πλάτους ταῦτα. Tipo δὲ & 
τοῖς olxois οὔχεται τοῦ Σημ. κατοικῆσαι, σκαπετόον᾿ σα- | 
φῶς γὰρ οὗ LIS PUE. Ἔνοστι μὸν δη φάναι, ὅτι τὸν 
ἠγθμόνα τοῦ παντός. Tis yàp οἶκος παρὰ yevóoat &- 
ναι ἂν ἀξιοπρεπέστερος. οὐροθῆναι Φεῷ, πλην vxi⸗ 
τολδίως πεχα ) αρμένης xai μόνον τὸ καλὸν ἡγουμένς 
ἀγαθόν, τὰ δὲ ἄλλα ὅσα νθνόµισται δορυφόρων xu 
ὑπηκόων 1όγῳ ταττούσης; ἀατοικεῖν δὲ λέγεται ὁν οἷ- 
xq 0 θεὸς οὐχ ὡς ἐν τόπῳ — περιέχοι yàp i τὰ πάντα, | 
πρὸς μηδενὸς περιοχόµενος —,; ἀλλ ὣς πρόνοιαν καὶ 
ἐπιμέλθιαν ἐχαίνου τοῦ χωρίου — JEOLOULEYOS 
παντὶ γὰρ τῷ δεσπόδοντι oixlag sj ταύτης κατὰ τὸ ἀναγ- 
καῖον ἀνῆπται φροντί. Εὐχέσθω δὲ πᾶς OsQ, om 
τὸ Φοοφιλὸς ὤμβρησεν aya», οἰκήτορος λαχαῖν τοῦ 
πανηγεµόνος. , ὃς τὸ βροχὺ τοῦτο οἰκοδόμημα, τὸν »οῦν, 
ἐξαίρων 8i ὄψου ἀπὸ γης τοῖς οὐρανοῦ συνάψει πέρασι. 
Καὶ τὸ ῥητὸν μέντοι συνῴδθιν ἔοικαν' 0 γὰρ Σημ écart 
ῥέδα παλοχάγαθίας ὑποβέβληται, δένδρο» δὲ s, ημεροτοκουν 
ἐκ ταύτης ὃ σοφὸς Ἀβραὰμ. ἀνέδραμεν; οὗ τὸ αὐτήχουν 
καὶ αὐτομαδθὲς j'&vos Ἴσαάκ, 0 καρπὸς ἦν, ap οὗ πα- 
ιν oi διά πόνων ἄρεταὶ αατασπδέρονται , ὧν ἀθλητης 
ἐστιν ὃ τὴν πρὸς mad πόλην 79γυμνασμένος Ἰακωῷ 
ἀγγέλοις ἀλλέπταις λόγοι χφώμενος. Οὗτος τῶν δώδεκα 
κατάρχθι φυλῶν, ac ob χρησμοὶ »"βασέλθιον xoi iegarrevpa 
Φεοῦ (Exod. 19, 6) φασι εἶναι, κατὰ τὴν πρὸς τὸν 
πρὠτον Σημ Qiolov di; οὗ ἐν toig οἴκοις ἦν euyr, τὸν 
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Jeso» οἰκήσαι' ῥασίλειον͵ γὰρ ὃ βασιλέως δήπουθδεν οἵ- 
κος» Ἱθρὸς ὄντως xai μόνος ἄσυλος. Ἴσως µέντοι τὰ 
n θυχῆς | καὶ ἐπὶ τὸν Ἰάφεθ ἀναφέρεται, ὅπως ἐν τοῖς 
ἔκοις τοῦ Zip ποιῆται τὰς διατριβάς᾿ τῷ γὰρ xoi τὰ 

σώματος καὶ τὰ ἑκτὸς πλθονεκτήµατα ἀγαθὰ i ἡγουμένῳ 
κοιλὸν εὐξασθαι πρὸς μόνον τὸ ψυχῆς ἀναδραμεῖν καὶ uj 
μέχρι τοῦ παντὸς αἰῶνος ἆληθ οὓς δόξης διαμαρτεῖν, à 
κοινὰ καὶ TOY ἑπαρατωτάτων καὶ κακίστων ἐστί», ὑγείαν 
zy σεολυχρηµατίαν 7 ὅσα ὁμοιότροπα νομίσάντα εἶναι 
ἀγαθά, τῆς ἀψουδοῦς τῶν ἀγαθῶν μερίδος οὐδενὶ φαύ- 
λῳ συνταττοµένης. .“Ἀκοινώνητον γὰρ φύσαι soy τὸ 
ἀγαθόν.. 4ιὰ τοῦτ ἐν ψυχῇ μόνῃ, τοθησαύρισται, ἣς 
τοῦ κάλλους οὐδενὶ µέτεστι TOY ἀφρόνων. Τοῦτον ὃ 79 
τερόλογος τῶν σπουδαίων. ἔγραψε μὲν εὐχοσθαί TU τῶν 
ἑανυτοῦ }νωρίμων, λέγοντα" Πρός pus ἄνάστρεψον “. — 
(Gen. 49, 22), i ἵνα ἐπὶ τήν αὐτοῦ γνώµην ἐπανελθών, i 
τὸ — ὥς ἄγαθὸν μόνον δοξιωσάµενος, » τὰς τῶν ére- 
ροδόξων παραδράµῃ περὶ τοῦ ἄγαθ οὗ φήμας. Ev οὖν 
τοῖς οὔτοις τῆς ψυχῆς toU λάγοντος μόνον δἶναι τὸ καλὸν 
ἀγαθὸν κατοικησάτω, παροικήσας ἐν τοῖς TOW ἑτέρω», 

oic καὶ τὰ σωματικά καὶ τὰ. ἐκτὸς τοτέµηται. Εἰκότως 
μέντοι xai δοῦλον τὸν ἄφρονα τῶν «56 ἀρατῆς μεταποι- 
ουμένῶων ἀνόγραψε», i» 7 | κρεέττονος ἐπιστασέας ἀξιωθεὶς 
ἀμβίνονι Bio χρήσηται 1 ,émpéyam τῷ ἀδικεῖν uer evua- 
ρείας αὐτοκράτορι ἡγεμόνων ἀρχῇ τῶν δεσποτών κολά- 
Jta. 



ΠΕΡΙ 

ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ. 

DE 

CON FU SIO NE 
LINGUARUM. 

(Cf. Gen. 11, 1—9.) 

πε] 
Scripturae sacrae de turri Babylonica narratio. 

4. [*] {Περὶ μὲν δή τούτων ἀρχέσαι » ορημένα. Σα1- 
πτέον δὲ ἑξῆς ov παρέρχως, & magi τῆς τών διαλέκτων 
συγχύσεως φιλοσοφοῖ. iyw γὰρ ὧδα' , Koi ἦν ποσα 
7 7ῆ χεῖλος Bv xal φωνἡ μία πᾶσι. Kai ἐγένετο ἐν τῷ 
πινῆσαι αὐτοὺς anó ἀνατολῶ», οὗρο» πθδίον ἐν τῇ [3 
Σεναάρ, καὶ κατὠκησαν ἐκεῖ, Καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ 
πλησίον ᾿ 4εὗτε, πλινθούσωμεν nMyov; xai ὁπτήσω- 
μεν αὐτὰς πυρ. Καὶ ἐγένατο αὐτοῖς ἡ πλόθος sig ᾖί- 
Θον, καὶ ἄσφαλτος ἦν. αὐτοῖς ὁ πηλός. Καὶ abor: 
4εὔτο, οἰκοδομήσωμον ἑαντοῖο πόλιν καὶ πύργο», ov; 
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x&paA; ἔσται ἕως τοῦ οὐῤανοῦ, καὶ ποιήσωμοεν éavrou 
ὄνομα, πρὸ τοῦ διασπαρῄναι ἐπὶ πρόωπον πάσης τῆς 
277. Καὶ κατέβη κύριος ἰδεῖν τὴν πιόλιν καὶ τὸν ng- 
ον, ὃν ᾠκοδύμησαν oi viol τῶν ἀνθρώπων. — Kol sire 
xvgioc* ᾿Ιδοὺ 7ένος. ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ τοῦτο 
ἤρξαντο ποιῇσαι, καὶ νῦν ovx ἐκλοίψει ἀπ αὐτῶν πάντα, 
ὅσα ἂν ἐπιδῶνται ποιεῖν δοῦτε, xai καταβάντος συγ- 
χέωμεν ἐκεὶ αὐτῶν τὴν γλὠσσα», ἵνα μὴ GO T GO I. ixa- 
στος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον. Καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς 
κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόθωπον πάσης τῆς vis, xoi 
ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντος τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργο». 
4ιὰ τοῦτο ἐχλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς σύγχνσιες, ὅτι ἐκεῖ 
συνέχεδ κύριος τὰ χδίλη πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθον δι- 
έσπθιρον αὐτοὺς κύριος ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 
(Gen. 11, 4 ss.) 

Adversariorum de hac narratione cavillationes. (2 -4.) 

2.[*] οἱ μὲν δυοχθραΐίνοντες τῇ j πατρίῳ πολετείᾳ, ψό- 
yov xai χατηγορέαν asi τῶν νόμων μολατῶντος, τούτοις xoi 
τοῖς παραπλησίοις ec ἂν ἐπιβάθραις τῆς ἀθούτητος av- 
TO, 0i δυρσερεῖρ, χρώνται, φάσαοντος Ἔτι νὺν σεμνη- 
r oosus πορὶ τῶν διατεταγμόνὼν ὡς τοὺς ἀληθείας xayo- 
νας αὐτῆς περιοχόντων; Ιδού γὰρ oi ἱοραὶ λαγόμεναι 
βίβλοε παρ sub καὶ μύθους περιέχουσιν, ἐφ οἷς εἰώθα- 
t8 ré, ὅταν ἄλλων διθξιόντων ἀκούητεθ, καίτοι Tl δεῖ 
τοὺς πολλαχόθι τῆς νομοθεσίας ἐσπεαρμένους ἀναλέγε- 
σύαι, ὥσπερ ex oy ἄγοντας καὶ «Φουκαιροῦντας διαῤο- 
Aoi, ἀλλ η" μόνον τῶν ἐν χερσὶ xoà παρὰ πόδας ὅπο- 

t; " gie uiv οὖν ἐστιν o ἑουιὼς τῷ συντοθόντι 
ἐπὶ τῶν Αλωαδῶν, οὓς ὃ µέχιστος xoi δοκιμώτατος. τών 
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ποητῶν Ὅμηρος διονοηθῆναί φησι τρία τὰ περιµήκιστα 
τῶν ὁρῶν ἐπιφορῆσαι καὶ ἐπιχῶσαε, ἐλπίσαντας τῆν εἰς 
οὐρανὸν odo» ταῖς ἀγέρχεσθαι ῥουλομένοις, οὐμαρῇ διά 
τούτων ἔσεσθαι πρὸς αἰθέριον ὄψος ἀρθέντων. Eon 
δὲ τὰ περὶ τούτων ὅπη τοιαῦτα" 

Ὄσσαν ἐπ Οὐλύμπῳ µέμασαν Θέμεν, αὐτὰρ ἐπ Ὅσσῃ 
IIo» εἰνοσίφνλλο», i». οὐρανὸς ἀμβατὸς sin. | 

Ὄλυμπος δὲ καὶ ὌὍσσα καὶ II5hioy 0gG» ὀνόματα, 
ΠΠύργον δὲ 0 νομοθέτης avri τούτων εἰσάγει πρὸς τών 
τότθ ἀνθρώπων κατασκουαζόµενον 3 Φελησάντων υπ 
ἀνοίας ἅμα καὶ µογαλουργίας οὐρανοῦ Ψψαῦσαι. Πᾶσα 
γὰρ οὖν φθονοβλάβεια δδινή’ καὶ γὰρ εἰ τὰ τῆς συµπα- 
σης µέρη 756. ἐποικοδομηδείη προκαταβληθέντι βραχεῖ 
Φεμελίῳ καὶ ἀνογερθοίη τρόπον κίονος ὄνός, μυρίοις της 
αἰθερίου σφαίρας ἀπολθιφθήσεται διαστήµασε, xoi µα- 
λιστα κατὰ τοὺς ζητητικοὺς τῶν φιλοσόφων», o£ τοῦ παν- 
τὸς κέντρο» εἶναι τὴν γῆν ἀνωμολόγησαν. 

3. Ἕτερον δέ τι συγγενὲς τούτῳ περὶ τῆς τῶν ζώων 
ὁμοφωνίας͵ πρὺς μυθοπλαστῶν ἀναγράφοται. «4έγεται 
γάρ, ὡς apo πάνθ' ὅσα ζώα χορσαῖα xai ἔρυδρα καὶ 
πτηνὰ τὸ παλαιὸν ὁμόφωνα ἦν, καὶ ὄνπερᾳ τρόπον αν- 
θρώπων Ἕλληνες μὲν Ἕλλησι, Βαρβάροις δὲ νῦν Βάρβα- 
Qo» ὁμόγλωττοι διαλέγονται, τοῦτον τὸν TQOrtOV xai ztav- 
τα πᾶσι, περὶ ὧν ἢ ὃρᾶν 7] πάσχειν τι συνέβαινε», ὠμέλει, 
ὡς καὶ ἐπὶ ταῖς κακοπραγίαις συνάχθεσθαι καί, ἂν εἴ 
πού τι λυσαελὲς απάντω», συνουφραίνεσθαι, Tas 15 
γὰρ ἡδονὰς καὶ ἀηδίας ἀλλήλοις ἀναφέροντα διὰ του 
ὁμοφώνου συνήδατο καὶ συναηδέζοτο, [*] καὶ τούτων τὸ 
ὁμοιότροπον καὶ ὁμοιοπαθὲς εὑρίσκετο;, µεχριπερ κορε- 
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στλέντα τῆς TOY παρόντων ἂγαθῶν ἀφθονέας, ὃ , 0 πολλά- 
τες 7ένοσθαι quisi, πρὸς τὸν τῶν ἀνοφόπων ἕ ὄρωτα ἑξώ- 
κεελθ καὶ περὶ ἀθανασίας ἐπρεσβεύστο ; T'igox ἔκλυσιν 
x ox την eic eal ̓Ῥεότητος eoe αἰτούμενα, φάσκοντα καὶ 
τῶν παρ αὐτοῖς ἓν Ίδη ζώων τὸ ἑρπετόν, o οφιν, τοτυχή- 
κέναι ταύτης τῆς δωροᾶς, ἀποδυόμονον Υὰρ τὸ γῆρας 
σταλιν ἐξ v ὑπαρχῆς ἄνηβᾶν - ἄτοπον δὲ εἶναι 7| τὰ xgslrro 
τοῦ χείρονος ἢ 3j ἑνὸς τὰ πάντα λειφθῆναι. ixm μέντοι 
τοῦ τολμήματος ὄδωκε την πφορήκουσαν" ἑτερόγλωττα 
799 οὐθὺς éylyero, ὧς ἐξ ἐχείνου µηκέε ἀλλήλων έπα- 

πουσαν δυνηθῆναι, χάριν τῆς ἐν ταῖς διαλέκτοις, eic ἃς 7 
μία xol κοινή πάντων ἐτμήθη; διαφορᾶς. 

4. Ὁ δὲ ἐγγυτέρω τοῦ ἀληθοῦς προεάγων τὸν λό- 
yo» τὰ ἄλογα TOY λογυιῶν διέζουξον, ὡς ἀνθρώποις μό- 
νοις µαρτυρῆσαι τὸ 0 ὀμόφωνον. Ἔστι δέ, ὥς φασι, καὶ 
τοῦτο μυθῶδες, καὶ μήν τῆς 79 quiis eic µυρίας διαλέ- 
στων ἰδέας τομή», mv μαλεῖ γλώττης σύγχυσῳ, ἐπὶ ) ερα- 
σεείᾳ λέγουσιν à ἁμαρτημάτων συµρῆναι, ὣς μηκέε ἀλλή- 
λων ἄκροώμενοι κοινῇ συναδωιῶσιν, ἀλλὰ τρόπον τινὰ 
ἄλλοι ἀλλήλοις αεκωφωμένοι κατὰ συμπράξεις ἐγχειρῶσι 
τοῖς αὐτοῖς, Τὸ δὲ οὖν ἐπ ὠφελοίᾳ φαίνεται συμβῆναι, 
xoi yep αὖθις οὐδὲν T ἧττον κατὰ — διῳκισμάνων καὶ 
μὴ μιᾷ διαλέκτῳ χρωμένων γή καὶ Θάλαττα πολλακις 
ἀμυθήτων κακῶν ἐπληρώθη' ov γὰρ αἳ φωναί, ἀλλὰ oi 
ὁμότροποι τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ἅμαρτάνει» ζηλώσεις τοῦ 
συναδικεῖν αἴτιαι, καὶ γὰρ ἐκτοτμημένοι Γλῶτταν εύμασι 
xai ῥλέμμασι xoi ταῖς ἄλλαις τοῦ σώματος σχέσεσι καὶ 
πινήσεσυῳ, οὐχ ἧττον τῆς διὰ λόγων προφορᾶς , & ἂν θέ- 
λωσυω | ὑποσημαύουσι. Xoops. TOU xod ὄθνος ἓ ἓν πολλά- 
xig ovy ὁμόφωνον µόνο», ἀλλὰ καὶ ὀμόνομον καὶ ὅμο- 
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δίαιτον τοσοῦτον ὄτιβῆηναι κακίας, ὥστε τοῖς ἀνθρώσεων 
ἁπάντων ἁμαρτήμασι ἐσοστάσια δύνασθαι πλημμολεῖν΄ 
ἀποιρίᾳ va διαλέκτων μυρίοι πρὸς τῶν ἀπιτρθομένω», ov 
προθιδόµενοι τὸ µέλλον, προκατολήφθησαν , ὡς ἔμπαλυ 
ἐπιστήμῃ τοὺς ἐπμρεμασθέντας ἔσχυσαν φόβου 1 το καὶ 
κινδύνους ἀπώσασθαι- Nors Λυσιτελὲς μᾶλλον ἢ βλα- 
βερὸν εἶναι τὴν ἐν ταῖς διαλέκτοις κοινωνία», ἐπεὶ καὶ 
µέχρι νῦν ot καθ’ ἑκάστην χώρα» , xei μάλιστα τῶν αν- 
τοχθ όνων, δὲ ουδὲν οὕτως ὡς διὰ τὸ ὁμόγλωσσον ἅπα- . 
Φεῖς κακών διατολοῦσι. Καὶ ἂν αἱ μέντοι τις ἂν 
πλείους ἀναμάθοι διαλέκτους, εὐδόχιμος εὐθὺς παρα 
τοῖς ἐπισταμένοις ὁστέν, ὡς ἤδη φίλος d», οὐ βραχ 
}νώρισμα αοινωνίας ἐπιφθρόμενος τὴν ἐντοῖς ὁ 'ὀνόμασι [e 
συνήθθιαν, ag 76 τὸ ἀδθὲς sig τὸ μηδὲν a ἀνήκεστον πα; 
Φεῖν Bora ποπορίσθαι. . Τί ov» ὡς μακῶν αἴτιον τὸ 
ὁμόγλωττον ἐξ ἀνθρώπων ἡφάνιζο,. δέον ὥς ὠφελιμώτα- 
τον ἱδρύσθαι; 

Χεῖλος £y καὶ φωνή µία potius magnorum tn mundo malorva 
concentum significat. 

6. Tou; δη ταῦτα συντιθέντας καὶ νακοτθχνοῦντα 
de n" διολέγξονσιν ot τας περοχθέρονς ἀποδόσοις τῶν 
asi ξητουµέων ἐκ τῆς φανερᾶς τῶν νόμων Τφαφῆς eupi- 
λονθίκως οὐκ ἀντισοφιζόμενοί ποῦτν, ἀλλ. ἁπεάμενοι τῷ 
τῆς ἀπολουθίας εἶρμῳῷ προρπτωίαιν ovx ἑώντι, ἄλλα, καὶ 
ἂν el tee ἐμποδὼν si, όρδίως ἀναστέλλοντι, 0m 
αἱ τὼν λόγων διόξοδοι γένωνται à ἄπταιστοι. Φαμὲν Toi- 
νυν ἐκ Tov στὴν pr θἶναι πᾶσαν χαῖλος ἓν xai qan 
play xy ἀμυθήτων καὺ μεγάλων φυμφωνέαν δηλοῦ- 
σθαι, ὅσα τε πόλθις πόλθαι καὶ ἔῴνεσιν Ey) καὶ χώρακ 
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ὥραι ἀντεπιφέρουσι, xoi ὅσα μὴ μόνον εἰς ἑαντους, 
λλὰ xai eig τὸ Φεῖον ασεβοῦσιν ἄνθρωπαι. Καίτοι 
YUTO πληθῶν ἑ έστιν ἀδινήματα, Σχοπτώμοθα δὲ ἡμεῖς 
xi ἐφ évóc ἀνδρὸς τὸ ἀδιοξήγητον τὼν κακών πληθος, 
xi μάλισθ ὅταν τὴν ἀνάρμοστο» καὶ ἐκμθλῇ καὶ ἅμου- 
ον σχοίη συμφωνία». 

falis et corporis et animae universis coniunctim eodemque 
tempore hominem eiusque duplex satellitum aggredien- 
tibus quid miserius? 

6. Τὰ μὲν δη τυχηρὰ τές ow. οἶδεν, ὅταν πανίᾳ καὶ 
Ιδοξέᾳ, σώματος. νόσοις ἢ ππηρώσοσι συνενεχθῶσι; xel 
rade» ταῦτα φυχῆς ἀῤῥωστήμασῳ, ἔχφρονος ὑπὸ µελαγ- 
ολίας, ἢ μακροὺ γήρως » 3j τινός ἄλλης βαρθίαρ » κακοδαι- 
ιονίας 7ογενημένης, ἀνακραθῶσι; ; Καὶ γὰρ £v µόνον 
"Qv εἐρημένων βιαίως ἀντιστατῆσαν ἱκανὸν ἄνατρέψαι 
ιαὶ καταβαλεῖν καὶ τὸν May € ' ὑπέρογκόν ἐστιν. Ὅταν δὲ 
εθρόα ὥσπερ προετάξει µιᾷ κατὰ τὸν αὐτὸν χθόνον ej 
τάντα σωρηδὸν ἐπιθοῖναι τὰ σώματος » τὰ ψυχῆς 9 τὰ 
hrroc, lvo οὐχ περβάλλει σχθτλιότητα; j ποσόντων γαρ 
λορυφόρων ἀνάγκη καὶ τὸ δορυφορούµενον πίπτοιν. 
άορυφόροι μὲν οὖν σώματος πλούτος, εὐδοξίαι, tipad, 
00S οὔντες αὐτὸ καὶ εἰς ὕψος αἴροντος καὶ γαῦρον ἄπο- 
δεμενύντος, d Gc τὰ -ἐναντία ; ἄτιμία, ἀδοξία, πενία, ποᾖθ- 

uic τρόπο» καταράττουσι. Hal» τε. δορυφόροι Vue 
ἀκοα)ὶ καὶ ὄψεις j ὄσφρησίς T6 καὶ Τοῦσις , καὶ ξύμπαν το 

αἰσθήσεως στῖφος, ἔτι. μέντοι ὑγίεια καὶ ἐσχὺς δύναμές ve 
xoi ῥώμη' τούτοις γὰρ ὥςπερ ἑστῶσι xoi αροταιῶς έρη- 
θεισμένοις θὐερχέσιν ὅροις ὃ νοὺς ἐμπεριπατῶν καὶ διαι- 
τώμενος ἂγάλλοται, πρὸς μηδενὸς ταῖς gud: ὁρμαῖς χρη- 
PHII.o Il. 
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σθαι πωλυόμονος; , αλλ οὐμαρεῖς κοὺ λεωφόρους —— 
πταµένας ἔχων, τὰς διὰ πάντων οδούς. Τα δὲ ["] το 
δορυφόροι τούτοις ἐχδρὰ ἀντικάθηται πήρωσις αἴσὃτ- 
τηρίων. καὶ νόσος, ὡς ἔφην, οἷς ἡ διάνοια συγκατακρη- 
μνισθῆναι πολλάκις ἐμέλλησε. Καὶ τὰ μὲν τυχηρα τατ- 
τα, ἀργαλέα σφόδρα καὶ σχέτλια ἐξ ἑαυτῶν, πρὸς δὲ 1». 
τῶν ἐκ προναίας σύγκρισυ κουφότθρα πολλῷ. 

Mala voluntaria etiam graviora. Anima tripartita. 

1T. Τίς οὖν *| τῶν ἑκουσίων xaxov συμφωνία, nal 
ἐν µέροι σκοπιῶμεν. Τριμεροῦς ἡμῶν τῆς ψυχής ὕπαρ- 
χούσης τὸ μὲν νοῦς καὶ λόγος, τὸ δὲ θυμός, τὸ δὲ eat 
θυμία κεκληρώσθαι Myeran. Κηραΐνει δὲ καθ otro 
ἕκαστον iie, καὶ πρὸς ἄλληλα παντα xot] , ἐπθιδὰν ὃ 
μὲν νοῦς, ὅσα ἀφροσύναι καὶ δειλίαι, ἀκολασίαι τε καὶ 
ἀδικίαι σπείρουσε, «Θερίσῃ, ὃ δὲ θυμὸς τὰς ἐκμανεῖς καὶ 
παραφόρους λύττας, καὶ ὅσα ἄλλα ὠδίνθι κακά, τέχη, Ἱ 
δὲ ἐπιθυμία ποὺς υπὸ νεότητος aei κούφους ἔρωτας xai 
τοῖς ἐπιτυχοῦσι σώμασέ το καὶ i πρόγµασι προςυτταμένου 
ἐπιπέμψῃ πανταχόσθ' τότε γὰρ ὥσπερ ἐν σκαφει vut- 
τῶν, ἐπιβατῶν, κυβορνητῶν | κατα τινα φρενοβλάβοιαν ia 
—2 τούτου συμφωνησάντων καὶ oi ἐπιβουλούσαντε: 
αὐτῇ οὐχ ἥνιστα συναπώλοντο. Βαρύτατο» γὰρ χαχὼν 
xai σχθδὸν ἀνίατον µόνὸν ἡ πάντων τῶν ' Ψυχῆς μερών 
πρὸς τὸ ̓ἁμαρτάνειν συνέργοια, μηδενὸς οἷα ἐν πανδεμῳ 
συμφορᾷ δυνηθέντος ὑγιαίνουν, ἵνα τοὺς πάσχοντας ία- 

tos, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑατρῶν ἅμα τοῖς ἰδιώταις χαμφόντω, 
ovs 7] λοιμώδης νόσος ἐφ ὁμολογουμένῃ συμφορᾷ πιέ- 
σασα κατόχει. Tov  παθήµατος τούτου [εἶδος] ὁ ὃ μέγα 
ἀναγραφδθὶς παρὰ τῷ νοµοθέτῃ κατακλυσμός ἐστι, vo» 



., 409.] LIB. DE CONFUS. LING. 215 

B ἄτε οὐρανοῦ παταῤῥακτῶν τοὺς χαλίας αὐτῆς λάβρῳ 
09 χοιμάῤῥους ἐπομβρούντω», καὶ τῶν ἀπὸ γῆς, λέγω 
ἑ τοῦ σώματος, mra ἀνοχθουσῶν. τὰ πάθους ἑκάστου 
εύμρτα, πολλὰ Orta καὶ µθγάλα, ἅπερ Sic ταὐτὸν τοῖς 
ιροτέροις σννιόντα xoi ἀναμιγνύμενα xvxorrol T8 καὶ τὸ . 
Βδεγμένον ara» τῆς ψυχῆς στροβεῖ χωρίον ἄΐναις ἐπαλ- 
ήλοις. »1δών"" 759 φησέ, ,,xegioc ὃ «Θεός, ὅτι ἐπλη- 
λύνθησαν oi xoxo: τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς rũs, καὶ 
τὰς τις διανοεῖτα, ἐν τῇ καρδίᾳ ἐπιμελῶς τὰ πονηρὰ πα- 
rac τὰς ἡμέρας, ἔγνω τὸν ἄνθρωπο»." λέγω δὲ τὸν νοῦν 

1810 τῶν πρὸ . αὐτὸν ὁρπετῶν τα καὶ πτηνών καὶ τῆς ἄλ- 
ης ἀλόγου τῶν ἀτιθάσσων ΦΘηρίων πληθύος, ἐφ oi 
ἀνίατα ἠδικήκθε, »tíaeg Qui (Gen. 6, 6). H δὲ τεμω- 
plor xoraxhvg uós ην γὰρ ἔφοσις ἅμορτημάτων καὶ πολ- 
1j τοῦ ἀδικεῖν, μηδενὸς κωλύοντος» φορά, ἀλλά πρου- 
αναῤῥηγνυμένω», ἀδθῶς ἁπάντων eic χορηγίας "ἀφθόνους 

τοῖς πρὸς τὰς ἀπολαύσεις ἑτοιμοτάτοι.. Καὶ er 
εἰκότως' ov γὰρ ἕν τι µέρος διέφθαρτο τῆς ψυχῆς, 
τοῖς ἄλλοις σγιαίνουσε σώζσθαι Óvyatzro, αλλ re 
ἄνοσον οὐδὲ ἀδιάφθαρτον αὐτῆς [3] ματολοίπατο. '1δῶν 
γάρ, ὅτι πᾶς τις, φησέ, ; διανοεῖται λογισμός, ovy) μόνος 

sic, τήν ἁρμόττουσαν 0 ἀδέκαστος διναστῆς ἐπήχαγα τι- 

μωρίαφ. 

Vires (animae) male foederatae (8) animi constantia (9) 
sermonisque sapientia (10) profligandae.. 

8. Οὗτοί εἶσιν oi ἐπὶ τῆς ,,GÀuvgac φάραγγος euat- 
χμίαν πρὸς ἀλλήλους Φέμενοι. Κοῖλον 7ὰρ καὶ τραχὺ 
καὶ φαραγγῶδας τὸ κακιῶν παθῶν χωρίον, ἀλμνρὸ» τῷ 
ὄντι καὶ πικρὰς φέρον ὠδίνας, ὧν ὃ σοφὸς Αβραὰμ τὸ 

S2 
L4 
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ἐνώμοτον wei. ἔκσπονδο», οὐ θ’ ὅρκων οὔτα σπονδών ἐπα- 
ξιον εἰδώς, καθαιρᾶ. — yog» or⸗ πάντας οὗτα 
συνοφώνησαν ἐπὶ vj» φάρογγα τὴν ἁλυκήν- av d Oa- 
λασσα τῶν αλών... (Gen. 14, 3.) "H ovy opas τοὺς ἐστει- 
θωμένους σοφίαν καὶ τικρλοὺς διάνοια», Ἡ τν ὀξυδερκεῖ 
αἰκὸς T, Zodouitoc κατὰ 7λῶτταν, ,,0710 peavigxov ἕως 

πρεσβυτέρον, πάνθ ὁμοῦ τὸν λεών, ἐν «ύκλῳ τῇν οἱ- 
xíay, τῆς Φυχῆς, »περιθέοντας,' ἵνα τοὺς ξενωθέντο: 
ἱεροῦς xai ὁσίους λόγους, αντῆς φρουραὺς καὶ φύλακας 
ὄντας, αἰφχύνωσι ποὺ διαφθαίρωσι, μηδενός τὸ sagax: 

μήτο- τοῖς ἀδικοῦσοω ἐναντιοῦσθαι μήτο τοῦ τι Eu 
ἄδικον ἀποδιδράσκοεν ἐγνωκότος! 0v rae οὗ μή, n 
δὲ es, υὰς δέ ax φησιν, ,,0 λαὸς περιακύκλωσαν apa 
τήν οἰκίαν, νέοι το καὶ πρεσβύται΄ (Gen. 19, 3, κατα 
τῶν Οείων ἔργων καὶ λόγων σνροµοσάμενοι, οὓς καλεσ 
loc Ape: 

Aanu re Φεοπρόπος Μωῦσῆς φράσοι πολλα 
— σντοὺς ὑπαντιάσας ἐφόδθι, καὶ ἂν τὸν Θρασι- 
vato» xai δεινόσατο» sivi» ἐν ἑαντοῖ» βασιλέα λόγο 
προστησάµενοι µιᾷ (on worergéymgi:, συναύξοντες τὰ 
οἰκεῖα καὶ ποτομοῦ τρόπον πλημμύρογτοας. 5 Jo" 
rap φησά,, μὸ τῆς Αἰγύπτου βασιλοὺς ἐπὸὲ τὸ ὥδωρ o ἂψμ- 
κνεῖται. Σὺ δὲ στήση συναντῶν αὐτῷ éni τὸ χεῖλος τοῦ 
ποταμοῦ.. (Exod. 7, 45.) Ουὐκοῦν 0 μὲν φαῦλος ἔξει- 
eu xi τὴν τῶν ἀδμνημάτων καὶ παθῶν καὶ ἀθρόων go- | 
ραν, ame ὕδατι ἀπεικάζοται" ὁ δὲ σοφὸς πρῶτον ub 

: xrotet }έρας παρὰ τοῦ ἑστῶτος ael ÓsoU συγγανὲς αἲ- 
του τῇ ἀκλινῖ καὶ ἀῤῥεπαϊ πρὸς πάντα δυνάµαυ λαβω». 
Εἴρηται yop ,.Σὺ δὲ αὐτοῦ στῆθι uer ἐμοῦ. (Deut. 
5, 31), ἵνα ἐνδοιασμὸὺν καὶ ἐπαμφοτορισμόν, αβεβαίου 
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"is διαθέσεις, ἀποδυσάμενος, τὴν ὀχυρωτάτην. καὶ βε- 
αιοτάτην διάθοσι», πίστιν, ἐνδύσηται. "Enero δὲ 
στὼς — τὸ πρραδοξότατον — ὑπαντᾷ' — στήσῃ γὰρ 
μταντιάζων" καὶ τὸ μὲν ὑπαντᾶν ἐν κινήσει, aer δὲ 
Ἰρομέαν τὸ ἵστασθαι Φεωρεῖται. έγοι δὲ οὐ τὰ μα» 
(όμονα, τὰ δὲ τῇ τῇ φύσει μάλιστα ἀκολουθοῦντα" Oto 
γὰρ ἠρεμᾶῖν πάφυκεν 5 5$ γνώµη καὶ addens ἱδρύσθαι, 
συμβαίνει ᾿ πᾶσιν ἀνθίστασθαι τοῖς σάλῳ καὶ κλύδωνι 
χαίρουσι καὶ τὸν γαληνιάσαι δυνάµενον διῤροποιήτῳ 
χθιμῶνι αυµαίνουσι. 

40. Eo μέντοι ye ἔχει ,, παρὰ τὸ [*] χεῖλος τοῦ πο- 
Topo τὴν ἐναντίωσιν συνἰότασθαι' χείλη δὲ | στάµατος 
μέν ἐστι πέρατα, φθαγμὸς δέ τις γλὠώττης, δι ὧν φέρεται 
τὸ τοῦ λόγον ῥεῦμα, ὅταν ἄρξηται κατέρχεσθαι. -4ὐ- 
y« ἃ καὶ oi μισάρετου καὶ φιλομαδσῖς συμμάχῳ — 
ται πρὸς τὴν τῶν ἀδολίμων. δογμάτων sierynat xai πά- 
λιν οἱ σπουδαῖοι πρός TB τὴν τούτων ἄναίροσιν xoi πρὸς 
τὸ τῶν άμεινόνων καὶ ἀφευδῶν ἀγαθῶν κράτος ἄναντα- 
γώνιστον. Ὅταν μέντοι πάντα κάλων. ἀνααδίσαντες :ἐρι- 
στικῶν δογμάτων ὃ —* ἑναντίας ῥύμης λόγων ἄνατραπέν- 
τος ἀπόλωνταε, τὸ. ἐπινύτιον δικαίως καὶ προρηκόντως ὃ 
σοφὸς ἄσμα, xogóv lagtratoy στησάµενος, οὐμελῶς 
gerat. »Elde'** γάρ, quai», ,, Ισραήλ τοὺς αἰγυπτίους", 
οὐχ ἑτέρωδι »τθ0γεώτας', ἀλλὰ ,,παρὰ τὸ χάῖλος τοῦ 
ποταμοῦ- (Exod. 14, 30), θάνατον λέγων ov τὴν ἀπὸ 

σώματος ψυχής διάκρισιν, αλλὰ T» awogioy δογμάτων 
καὶ λόγων φορᾶ», οἷς ἐχρῶντο διὰ στόματος xoi γλώττης 
καὶ τών ἄλλων φωφητηρίων à ὀργάνων. «{όγου δὲ Φάνα- 
τός ἐστιν ἠσυχία; ovy 9» οὗ ἐπιεικόστεροι, ποιούμενοι 
σύμβολο» αἰδοῦς, µοτέρχονται — δύναµις γὰρ κ, {δι 



218 PHILONIS IUDAEI [τ, 411] 

ἐστὺν αδελφὴ τῆς ἐν τῷ Aye, ταμιουομένὴ μέχρι καιρου 
τὰ λεκτέα —, ἀλλ * ot diga Deviórec xoi ἀπειρηκότες 
διά τὴν τῶν ὑαντίων i ἰσχὺν ὑπομένουσω ἄκοντος, λαβηι 
αὐδεμίαν E9* οὐρίσκοντος. y Te γὰρ ἂν ἐφάψωνται 
διαῤῥεῖ » καὶ οἷς αν ἐπιβώσι», οὐχ ὑπομόνοι, ὡς πρὺ 5 
aries πέτετειν ̓ ἀναγκάξεσθαι, — ὥσπερ ] ἕλιξ τὸ ὕδρή- 
λὸν ὄργανον ἔχει. Κατὰ Tog µέσον αὐτῆς 797 όνασι 
βαθμοί τινες, ὧν O 7ωπόνος, ὅταν ἐθελήση ποτίσαι TO; 
ἀρούρας, ἐπιῤαίαι p, περιολισθ alyes δὲ aveyxola; 
ὑπὲρ δὲ τοῦ uy πἰπτειν συνεχώς πλησίον ἐχυροῦ τινος 

ταῖς χερσὶ i περιδράττεται, οὗ ἐνειλημμένος τὸ ὅλον σώμα 
ἀπῃώρηκεν αὐτοῦ — ἀντὶ μὲν Τὰρ᾽ ποδῶν asgoí», arri 
δὲ χδιρὼν ποσὶ χρῆται' ἵσταται μὲν γὰρ ni χειρῶν, à 
€» εἶσιν αἳ πράξεις, πράττει δὲ ἐν croci», ἐφ ὧν εἰκὸς 
ἵστασθαι. 9 

Conventus multorum mali fugiendi, sapientia una sibique con- 
stans appetenda. 

41. ΣΤολλοὶ δὲ οὐ δυνάµενοι τὰς πιθανὰς τῶν σο- 
φιστῶν θὐρέσεις ἀνὰ αράτος ἐλεῖν, τῷ µῆ σφόδρα περὶ 
λόγους διὰ τὴν ἐν τοῖς ἔργοις συνεχή μελέτην yervuve- 
σθαι, κατόφυγον ἐπὶ τὴν τοῦ µόνου σοφοῦ συµµαχίω, 
xai [onov αὐτὸν ἐκέτευσαν γενέσθαι. Καὸθὶ à xal τώ 
Μωῦσέως γνωρίμων τις ἐν ὄμνοις εὐχόμενος εἶπεν. ,, Ao 
}ενέσθω τὰ χείλη τὰ δόλια. ̂ (Psalm. 30 με, 19.) πώ 
δὲ à ἂν ἡσυχάσαι * ei µή πρὸς µόνου τοῦ καὶ τὸν λόγο 
αὐτὸν ἔχοντος ὑπήκοον ἐπιστομισθείη; ; Τὰς μὲν οὖν B 
τὸ ἄμαρτάνειν συνόδους ἄμεταστροπτὺ φθυκτόον, τὸ ὃὶ 
ἔνσπονδον πρὸς τοὺς φρονήσεως καὶ [*| ἐπιστήμης ἑτα- 
θουμῥοῥαιωτέον. lag 0 καὶ τοὺς λέγοντας" » Hays 
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ἐσμὲν viol ἑνὸς ἀνθρώπου, αἱρηνικοί tousy'* (Gen. 42, 
41) τθθαύµακα τῆς evoguocrov συμφωνίας, ἐπεὶ Koi 
πῶς ovx ἐμέλλετε, φήσαιμ ἄν, ὦ γενναῖοι, πολέμῳ μὲν 
δυςχεραύνι», εἰρήνην δὲ ἄγαπᾶν, ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἐπι- 
γεγθαμµένοι πατέρα, οὐ θνητόν, αλλ} ἀθάνατον, av- 
θρωπὸν Θεοῦ, 09 τοῦ ἀῑδίου λόγος dv ἐξ ἀνάγκης καὶ 
αὐτός ἐστιν ἄφθαρτος; Οἱ μὲν γὰρ πολλὰς ἀρχὰς τοῦ 
κατὰ Wurm: γένους συνιστάµενοι, τῷ πολυῦέῳ λογομένῳ 
xaxa) προζνείµαντες ἑαντούς, ἄλλοι πρὸς ἄλλων τιμὰς 
τραπόµενοι, ταραχὰς καὶ στάσεις ἐμφυλίους Te xai ἕδνι- 
κὰς ἐδημιουργήσαντο» ἀπὶ ἀρχῆς γενέσεως ἄχρι τολουτῆς 
βίον πολέμων ἀκηρύκτων καταπλήσαντος. Οἱ δὲ ἑνὶ γέ- 
yes χαίροντες καὶ ἕνα πατέρα τὸν ὀρ9ὸν τιμῶντος λόγο», 
τὴν εὐάρμοστον καὶ πάµµουσον συμφωνίαν ἀρετῶν Te- 
Θαυμακότες θὔδιον καὶ γαληνὸν βίον ζῶσιν, ov μὴν ἂφ- 
γὸν καὶ ἁγεννῆ τινα, Gc ἔνιοι νοµίδουσι», ἀλλὰ σφόδρα 

ἀνδρεῖον xol May ἠκονημένον κατὰ τῶν σπονδὰς λύθιν 
ἐπιχθιρούντων καὶ σύγχυσιν ὁρκίων ael μελετώντων' τους 

γὰρ εἰρηναίαυς φύσει πολεμικοὺς εἶναι συµβέβηκεν, ἄντι- 

καθηµένους καὶ ἀνθεστῶτας τοῖς τὸ ευσταθὲς τῆς Ψν- 

χῆς ἀνατρόπουσιε. 

Sapiens perpetuus gtultorum hostis. (12. 19.) 

12. Magrvgsi δέ µου τῷ Aóyo πρῶτον μὲν 1j ἑκά- 
στου τῶν φιλαρέτων διάνοια διακθιµένη τὸν τρόπον τοῦ- 

το», ἔπειτα δὲ καὶ τοῦ προφητικοῦ Φιασώτης χοροῦ, ὃς 

καταπνευσθεὶς ἐνθουσιῶν ἀνοφθέγξατο 4i step, 

ἡλέκον us Érexsc ἄνθρωπον μάχης καὶ ἄνθρωπον ἀηδίας 

πάσης τῆς γῆς! Οὐκ ὠφέλησα, οὐδὲ ὠφέλησάν µε, οὐδὲ 

5; ἰσχύο µου ἐξέλιπεν ἀπὸ καταρών αὐτῶν." (Ker. 15, 10.) 

4 
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p ov στᾶς σοφὸς πᾶσι φαύλοις ἐχθρός 1 ἐστιν ἄσπον- 
doc, οὔ τροιρῶν 5 μηχανημάτων 7 ὅπλων ἢ στοᾶτιωτῶν | 
παρασνονῇ πρὸς ἄμυναν χρώμεδος, ἀλλὰ λογισμοῖς; | 
Ὅταν γὰρ τὸν & τῇ ἀπολέμῳ δἱρήνῃ συνεχή καὶ ἐπαλλη- | 
λον ἀνθρώπων απώντων ἴδιον καὶ κοινόν, μη κατὰ Ey 
xoi χώρας 7 πόλεις xai κώμας αὐτὸ μόνο», ἀλλὰ καὶ κατ 
οὗχίαν καὶ ἕνα ἕκαστον tQ» ἐν μέροι συγκροτούµενον 
πόλεμο». Φθάσηται, vlc ἐστιν ὃ 78 μὴ παρούσι xaxa, 
νονθετῶν, σωφρονίζων, ov μεθ ἡμέραν µόνο», ἀλλὰ καὶ 
νύκτωρ , τῆς ψυχῆς αὐτῷ ἠρεμαῖν pn δυναµένης διὰ τὸ 
μισοπόνηρον φύσοι; πάντα γάρ, ὅσα ἐν πολέμω, δρᾶται 
κατ θἱρήνην' συλῶση, ἁρπάζουσῳ, ἀνδρώποδίδονται, [] 

λθηλατοῦσι, πορθοὔσι», ὑῤρήουσο, αἰκίξορταε, φῦα- 

govai, αἰσχύνουσι, δολοφονοῦσω, & ἄντικρυς, ην σι ὃν- 
νατώτεροε, κτείνουσι. «Πλοῦτο» γαρ 7 δόξαν & ἕχαστος 
αὐτῶν σκοπὸν προτεθδιµένος, ἐπὶ τοῦτον ὥσπερ βέλη 
τὰς τοῦ βίου πράξοις ἁπάσας ἀφιοὶς ἐσότητος ἀλογαῖ, τὸ 
ἄνισον Owner, κοινῶνίαν ἀποστρέφεται, µόνος ἔχειν τὰ 
πάντων ἀθρύα ἐσπούδακε, µισάνθρωπος καὶ μισάλληλός 
ἐστιν, ὑποκρινόμενος εὔνοιαν, πολακδίας voOmc étaipoi 
àv, φιλέας γνησίου πολέμιος, ἀληθείας ἐχθρός, ὑπέρμα- 
xoc ψούδους, βραδὺς ὠφελῆσαι ταχὺς βλάψαε, διαβαλεῖν 
προχειρότατος, ὑπερασπίσαι µελλητής, δεινὸς φενακίσαι, 
φουδορκότατος, ἀπιστότατος, δοῦλος ὂργῆς, εἴκων glory, 
φύλαξ xoxo, φΦαροὺς αγαθών». 

49. Ταντα καὶ τὰ τοιαῦτα τῆς ἀδομένης : καὶ ὃαν- 
μαξομένης signe πδριµάχητα κειμήλια, ἅπερ ἡ ἑκάστον 
τῶν ἀφρόνων ἀγαλματοφοροῦσα διάνοια τόθηπο καὶ 
περοφκυνοῖ. JEq oic εἰκότως xai πᾶς σοφὸς ey θεται καὶ 
πρός y8 τὴν µηιέρα μαὶ τιθήνην ἑαυτοῦ, σοφἰαν, εἴνθο 
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Agno n μῆτερ, ἡλίκον ue ἔτεχος |“ οὗ δυνάμει σώμα- 
τος, ἀλλὰ τῇ πρὸς μιφοπόνηρον ἀλκῃ, ἄνθρωπον ἀηδίας 
coc My, φύσοι μὲν εἱρηνικόν δια δὲ τοῦτο καὶ πολο- 
μεκὸν κατὰ τῶν αἰσχωνόντων τὸ ποριμόχητον κάλλος εἰ- 
ee. » Ovx ὠφέλησα, οὐδὲ ὠφέλησάν us,“ οὔτε αὐτοὶ 
τοῖς ἐμοῖς ἀγαθοῖς ποτ8 ἐχρήσαντο, οὔτε ἐγὼ τοῖς éxel- 
2» κακοῖς, ἄλλα κατὰ τὸ Μωῦσέως γράμμα’ »Σπιδύ- 
pene. οὐδονὸς αὐτῶν ἔλαβο»“ (Num. 16, 15), σύμπαν 
τὸ τῆς ἐπκδυμίας αὐτῶν 7ένος Φησαυρισαμένων παρ 
ἑαυτοῖς ὥς µέγιστον ὄφελος ὑπερβάλλον βλάβος. »Οὐδὲ 
ἡ ἐὀχύς µου ἐξέλωτεν ἀπὸ τῶν ἀρῶν. , ac ἐτέθαντό por 
(Psalm. 19, 1), δυνάμοι δὲ πραταιοτάτῃ τών Delo ἐγει- 
λημμένος δογμάτων οὔτο ἐκκακούμενος ἐπνάμφθη», ἀλλὰ 
ἐῤῥωμένως ὠγαίδισα τοῖς ἐξ αὐτῶν uoi παταρωμένου. 
» EOsto 79e ἡμᾶν ὃ Θεός sig ἀντιλογίαν τοῖς retroou 
mv, ax καὶ ἐν ύμνοις που λέλενται , πάντας τοὺς g- 

o7; }νώμης. ἐφιημένους. M οὐκ ἀντιλογικοὶ φύσει 
ger óvasw , ὅσοι τὸν ἐπιστήμης καὶ ἀαρετῆς ζηλον ἕ ἔσχον, 

ae) τοῖς Γάίτοσι ψυχῆς ἀντιφιλονεοιοῦντορ, ἐλόγχοντες μὲν 
τὰς συνοέκους ἠδονάς, ἐλέγχοντον δὲ τὰς ὁμοδιαίτους έπι- 
Θυμίας, δειλέας το καὶ φόβους, τὸ παθῶν καὶ κακιῶν 
στῖφος: δυρωποῦντες, ἐλέγχοντες μέντοι καὶ πᾶσαν oi- 
aO nai, περὶ μὲν ὧν οἶδο», ὀφθα]μούς, πορὶ ὧν δὲ ἤ ἥκου- 
σα», ἄκοᾶς, ὀσμάς τὸ πορὶ ἀτμῶν, xa) γεύσαιο περὶ χν- 
μῶ», ἔτι δὲ ἀφὰς περὶ τῶν κατὰ τὰς προπιπτούσας τῶν 
ἐν τοῖς σώμασι δυνάμεων ἰδιότητας, καὶ μὲν δή τὸν προ- 
φορικὸν λόγο», magi ὦ ὧν ]. διεξελὼ6ῖν ἔδοξαι Τίνα γαρ 
8 πῶς 3 διά τί ἡ αἴσθησις ᾖσθοτο ἡ 0 λόγος διηρμήνου- 
σεν 5 τὸ πάθος διέθηκαν, ἄξιον ἐρουνᾶν μή παρέργως, 
καὶ τῶν σφαλμότων διδλέγχει» ἕκαστον. Ὁ δὲ μηδενὶ 
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τούτων ἀντιλέγων. ἅπασι δὲ ἕξης συναπινεύω», ἑαυτὸν 
λέληθεν anota xai ἐπιτειχέζων Verr ῥαρεῖς yeizovos, 
ois ἄμεινον ὑπηκόοις ἦ ἄρχουσι χρῆσθαι" ἠγομονεύον- 
τες yoQ s πολλὰ πημανοῦσι καὶ i μεγάλα, βασιλευούσης παρ 
αὐτοῖς ἀνοίας, ὑπανούοντος δὲ τὰ δέονθ ὑπνηροτούσι 
πδιθηνέως, οὐκέθ' ὁμοέως ἀπαυχονίδοντοο. Οὕτω μέντοι 
τῶν μὲν ὑπακούθιν pad όντων , τῶν δ᾽ ovx ἐπιστήμῃ μό- 
202, ἀλλὰ xoi δυνάμει την ἀρχὴν λαβόντων πεάντος οἱ δο- 
ρυφόροι καὶ ὑπέρμαχοι ψνχης συμφρονήσουσι λογισμού 
καὶ τῷ πρεσβυτάτῳ τῶν ἐν αὐτοῖς προςελ όντος έρου- 
gi οἱ παϊδές σου.-εἰλήφασι τὸ κθφάλαιον τῶν ἀνδρῶν 
τῶν πολθμιστῶν τῶν μεθ ὑμῶν, ov διαποφώνηκεν αὐτῶν 
οὐδὲ sig. (Num. 34, 49.) MX ὥσπερ τὰ μουσικής ὄργα- 
να ἄκρως ἠρμοσμένα πᾶσι tois φθόγχοις, οὕτως ἡμᾶς 
πάσαις ταῖς ὑφηγήσεσι συνηχήσαµεν, ἐκμελὲς 5 ἀπιῳδὸν 
οὐδὲ σημα εὐπόντος, οὐδ' ἔργον διαπραξάµενοι, ὡς τὸν 
frego»v τῶν ἀμούσων xogóv πάντη ἄφωνον xai αχρὸν 
αποδεῖξαι /λασθέντα, vp τῶν σωματικῶν * qgogo»* 
Moixu καὶ τὸν ἔγγονον αὐτῆς, »δερμάτωον Oy X0», i 
Ἀεελφαγὼρ ὄνομα, ὑπνοῦντα. »I$vos γάρ ἐσμεν τῶν 
ἐπιλέκτων τοῦ τὸν aov ὁρῶντος Ἰσραήλ, ὧν διθφώνησν 
οὐδὲ sic* (Exod. 24, 12), i ἵνα τὸ τοῦ ππαντὸς ὄργανο», 0 
κόσμος πᾶς, ταῖς ἁρμονίαις μουσικῶς µελῳδηται. «ια 
τοῦτο καὶ Μωὺσης τῷ πολθμικωτάτφ λόγφ, ὃς καλεῖται 
Φινδόρ, "γέρας εἰρήνης"" quai (Num. 26, 12) διδόσθαι, 
ὅτι δῆλον τὸν ἄρετῆς λαβὼν καὶ πόλημον πρὸς καχίαν 
αράµενος ὅλην ἀνέτθμθ γάεσιν' ἑξῆς τοῖς βουλομένοι, 
διακύψασι xui διερευνησαµένοις ἀκριβῶς, 6 over πρὸ ἀκοῆς 
σαφθστέρῳ χφησαμένοιρ μάρτυρι, πιστεῦσαι; ὅτι γέμει τὸ 
ὠνητὸν ἀπιστίας, ἐν ον τοῦ δοκεῖν ἠρτημέόνο». Θαν- 
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μασιος, μὲν οὖν ] λεχθεῖσα συμφωνία, Φαυμασιωτάτη δὲ 

xai πάσας τὰς ἁρμονίας ὑπερβάλλουσα 3 η που πάντων, 
καθ ἣν ὁ λαὸς ἅπας ὁμοθυμαδὸν sica ero λέγων" 
Πάντα ὅσα εἶπεν ὁ ὃ 3566, ποιήσομον xoi ἀκουσόμοθα«, 
(Deut. 5, 21) οὗτοι γὰρ οὐκέτι ἐξάρχοντι πθέθονται λό- 
79, ἀλλὰ τῷ -τοῦ ποντὸς ἡγεμόνι Oeo, δὲ ὧν πρὸς τὰ 
ἔργα φάνουσι μᾶλλον ἢ η τοὺς [*] λόγους ἀπαντῶντες. 
Tv γὰρ ἄλλων ἐπειδὰν ἀκθύσωσι πραττόντων οὗτοι — 
τὸ παραδοξότατον — ὑτὸ κατακωχῆς éx ΦΘέου πράξειν 
φασὲ πρότθρο», εἶτα ἀκούσεσθαι, ἵνα μὴ διδασκαλἰᾳ καὶ 
ὑφηγήσαι δοκῶσιν , ἀλλὰ ἐθελουργῷ καὶ αὐτοκελεύστῳ 
διανοίᾳ πρὸς τὰ καλὰ τῶν ἔργων ὑπαντᾶν. Ἐργασάμε- 
vot δὲ ἀκουσεσθαί φασιν, ὅπως ἐπικρίνωσι τά πρα- 

χΘέντα, οὗ λόγοις Φείοις καὶ ἱεραῖς παραιέσοσι συγᾷδει. 

Duae in anima orientis species, alter virtutum, alter vitiorum. 
Exempla. 

44. Tovc δὲ συνοµοσαµένους ἐπ ἀδικήμασι »,ἀπὸ 

ἀνατολῶν φησι κινήσαντας evgeiy πεδίο» ἐν τῇ "à Ze- 
ναάρ, xoi ἐκεῖ xot oui ai (Gen. 11,2) φυσμιώτατα. 
4ιττὸν γὰρ οἶδος τῆς κατὰ τὴν vri ἀνατολῆς, τὸ μὲν 
ἄμεινον. ; t0 δὲ χεῖρον' ἅμοινον μέν , ὅταν ἠλιακὼν ἀκτί- 
νων τρόπον ανώσχῃ τὸ ἀρετῶν φέγγος, χεῖρον δέ, ὅταν 
αἵ μὲν ἐπισκιασθῶσι, παχίαι δὲ ἀνάσχωσι. ΠΠαράδει- 
yp τοῦ μὲν προτέρου rods" »Kaoi ἐφύτευσεν ὃ 360; 
παράδεισο» . é Ἐδὲμ κατα ἀνατολάς'' (Gen. 2, 8), ov 
χερσαίων φυτών, αλλ οὐρανίων à αρετῶν ; ἂρ ἐξ o ἀσωμάτου 

τοῦ παρ ἑαυτῷ φωτός, ἀσβέστους eig aei 7Ανησομένας, 
ὁ Φυτουργὸς ἀνότοιλαν. "Hxovca μέντοι καὶ τῶν Μωὺ- 
σέως ἑταίρων τινὸς ἀποφθεγξαμόνον τοιόγδε λόγον' 
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»» 180v ἄνθρωπος, ᾧ e ὄνομα ἀνατολή. «6 (Zach. 6, 12) 
Καικοτάτη γυ πρόφρησις, ἐὰν μέν ye τὸν ix σώματος καὶ 
φνχἠς συνοστῶτα λέγοσθαι vouions ἐὰν δὲ τὸν Φσώμα- 
τον ἐχοῖνον, ὡσίας ἀδιαφοροῦντα εἰκόνος, ὁμολογήσεις, 
ὅτι οὐθνβολώτατον à ὄνομα ἐποφημίσθη τὸ ἀνατολῆς αν- 
16. Τοῦτον μὲν γὰρ πρεσβύτατον υἱὸν ὅ τῶν ὕνταν 
ἀνέτειλο πατήρ, ὃν ἑτέρωθι πρωτόγονον ὠνόμασε, καὶ 
ὃ }οννηθεὺς μέντοι, μιμούμανος τὰ τοῦ πατρὸς ὅδονς, 
πρὸς παραδδίγµατα ἀρχέτυπα ἐκδύον βλέπων ἐμόρφον 

οἴδη. | 

Α vittorum oriente profecti veniunt in campum Senaar t. e. 
ezcussionis: exculitur enim, et turbatur semper vitio- 
sorum vita. (15. 16.) 

45. Tov δὲ yelpovog ἀνατολῆς sidovc" ὑπεόδειγμα τὸ 
λοχδὲν € ὑπὸ τοῦ βουλομένου υἐπαινούμενον ὁ ὑπὸ τοῦ 9εου 
καταράσασθακ (Num. 23, 7), πρὸς γὰρ ἀνατολαῖς εἰς- 
άγεται καὶ éxStvoc οἴκῶν αἴτινος ὁμωνυμοῦσαι ταῖς προ- 
τέραις ἐναντιότητα : καὶ µάχην πρὸς αὐτὰς à ὄγουσιο. » Ex 
Μεσοποταμίας γάρ, φησύ »μετεπἐμψατό. pe Bolex, & 

δρέω» ἀπὸ Ἐνατολώ», λέγων" 4οὔρο, ἄρασαί μοι, ὃν μή | 
αρᾶται ὃ ΦΘεός.« Ἑρμηνούσται δὲ Βαλὰν ἄνο υς, εν- 
θνβολώτατα: πῶς I*] γὰρ οὐ δεινὸν ἡ ἦν τὸ e» ἐλπίσαι 
ἀαπατόσθαι καὶ γνώµην αὐτοῦ τὴν βοβαιοτάτην ἀνθρά- 
πων σοφίσµασι παρατρέπεσθαι; 4ιὰ τουτο xai Meco- 
noraplay oixei, καταποποντωµένης ὢ ὥρπιδρ ἐν μοσαιτότῳ 
ποταμοῦ βνὸφ τῆς διανοίας avrov xoi μῆ δυναριένην | 
ἀνανήξασθα, καὶ ἀνακύψαι. Τοῦτο δὲ τὸ πάθος ἀνα- 
τολῇ μὲν ἀφροσύνης, κατάδνσις δὲ οὐλογιστίος ἐστύ. ο 
τὴν ἀσύμφωνον οὖν ἁρμοζόμεροι συμφωνίαν ἀπὸ ἄνατο- 
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Ac wivtigD o: λέγονται — mrót5Q0y ἄρα 7t τῶν κατὰ 
xexiay; MÀ 5 μὲν τῶν ματ ἀρονῆν παρτολῆς ὁ ὑπογφά- 
ꝙsrou διάζαενξις, id δὲ τῶν κατὰ xaxloy ἠνωμόη τις κένη- 
gs, χαθάπερ ἐ ἐπὶ aeg. ἔχει, ovx iia κατὰ ἀπιάρτησῳ», 
ᾱλλ ἐν ἁρμονέᾳ :»i τῷ ὅλῳ σώματι συγνινουµένων. 
Ἀρχὴ γὰρ ] ἀφροσύνη φσύλῳ σερὸς τὰς παρὰ φύσιν 
ἐναργείας, τὸ κακέας Σωρίον᾿ ὅσοι δὲ μετανάσται piv age- 
τῆς ἐγένοντο, ταῖς à ἀφροσύνης ἐχφήσαντο à αφορμαῖς, οἱ-΄ 
κθεότατο» εὑρόντος οἴκοῦσι τύπο», ὃς Εβραίων μὲν 
γλώττῃ Σονσάρ, Ἑλλήνων δὲ ἐκτιναγμὸς xaAgit on. 
Σπιαρᾶττοτοι γὰρ καὶ αλονεῖται ποὺ τω άττθται πᾶς ὁ 
τῶν φαθλων βίος, πυπώμανος aei καὶ ταρατεόµενος, καὶ 
μὴδὲν ἂγνος ὁγαθοῦ yynotov Θησανριζόμονος ἐν ἑαυτῷ. 
Καθάπε γὰρ ἐν τῶν ἀπεοτισετομένων, ὅσα μὴ ἑνώσαι 
διακρατεῖταε, παντα ἐκπήπται, τοὔτόν uoi δοκεῖ καὶ 1 

τοῦ συμπαπνευκότος ἐπὶ τῷ ἀδίκοῖν ἐπτοινόχθαι τὸν 
τρόπον ψυχή πᾶσαν γὰρ ἴδέαν ' ἀροτῆς ἀποῤῥόητοι, ὡς 
μητθ σκιά», μήτε εἴδωλον ovr ἐμφαίεσθαι τὸ πα- 

ράπαν. . 
16. Τὸ yovv φιλοσώματον rivos τῶν Αεγνπτίων 

ovx ἀπὸ τοῦ veros, ἀλλ ρυπὸ τὸ Sap" φεύγονκτουτ- 

έστιν ὑπὸ τὴν τῶν ποθῶν φορὰν οἱράγοται᾿ καὶ ἐποιδὰν 
ὑποδράμῃ τὰ πάθη, τινάτεαται xoi χυκάται, τὸ μὲν οὐ- 
σταθ ἐς xoi εἰρηναῖον ἀποβάλλον à artc , τὸ δὲ ταραχῶ- 
dec ἐπαναιρούμενον xaxlag. “έγοται γαρ, ὅτι »ἐξθτέναξα 

τοὺς Αἰγυπτίους, κατὰ μέσον τῆς Θαλάσσης φεύγοντας 
ὑπὸ τὸ ὕδωρ' (Exod. 14, 21). Οὗτρί εἶσον οἳ μηδὲ 
τὸν Ιωσήφ αἰδότες”, τὸν nouo τοῦ βίου τῦφον, ἀλλ 
ἀπτοκεκολυμμένοις χρθώµενοι τοῖς ἁμαρτήμασι»,, ονδὲ 
ὄχνος ἢ σκιὰν xui εἴδωλον καλονάἀγαθίας ταμιευσάμενοι. 

- 
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— Γάρ, φησί, "βασιλεὺς E ἕτερος ἐπ Αἴγυπτον, ὃς 
συδὲ τὸ πονύστατον xoi νοώτατον αἰσθητὸν ἀγαθὸν 
δει τὸν ̓Ιωσήφίς, ὅστις ov μόνον τολειότητας, ἀλλά xoi 
προκοπάς, οὐδὲ “ὀαργοιαν". τήν οἵαν δι ὁράσοως, ἀλλὰ 
καὶ διδασκαλίέαν τν δὲ ἀκοῆς ἐγγινομένην ἀνγρει λέγων 
„Aevoo, ἄρασαί µοι τὸν Ιακώβ, καὶ δοῦρο ἐπειατάρασαί 

«μοι τὸν Ἱσροήλ: (Num. 22, 6) & ico» τῷ" Ἔλδέ, ἀμφο- 

τορα χατάλνσο», ὅρασέν 16 xal axo Ty ψυχῆς, ἕνα uri 
ἀληθὲς καὶ {νήσιον καλόν µήτε ἔδῃ μήτε ἀκούσῃ ----- ὃρά- 
σεως μὲν }ὰρ Jogos, Ἰακώβ δὲ ακοῆς σύμβολο». Ὁ 
μὲν δη τῶν τοιούτων voc ἀποῤῥόττοι πᾶσαν τὴν jt 
Φου [*] φύσιν j τρόπον τινὰ τοναττόµενος: ὄμπεαλιν δὲ 
τῶν ἀστείων, ἁμιγοῦς καὶ ἀκράτου μεταποιούμενος της 
τῶν ἀγαθῶν ἰδέας, ἀποτινάττθι καὶ ἀποβάλλει τὰ φύλλα 

Θέαααι οὖν τὸν ἀσκητήν, oi qoe » gate τοὺς Φεοὺς 
τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς μεθ "ὑμῶν ἐκ µέσου ὑμῶν, καὶ κα- 
Θαρίσααθο καὶ ἄλλάξατο τὰς στολὰς ὑμῶν, xoi ἆνα- 
gravia ἀναβῶμον εἰς Bois" (Gen. 35; 2s ) f ἵνα, καὶ 
ἂν Aaa» ἐρουνᾶν αἴπῆται , ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ μὴ ewgeóy 
τὰ εἴδωλα, [ἀλλὰ] πράγματα ὑφεστηκότα καὶ ὄντως 
ὑπαρκτά, ἐστηλιτευμένα ἐν τῇ τοῦ σοφοῦ. διανοίφᾳ, ὧν καὶ 
τὸ αὐτομαθὲς γένος Ἰσαὰκ πληρονομαῖ. Τὰ γὰρ ,,vnap- 
κτὰ µόχος οὗτος παρὰ τοῦ πατρὸς λαμβανοι.« (Gen. 
25, 5.) 

Sapientes inquilini, indigenae rebus terrestribus addicti. 

41. Παρατήραι δέ, ὅτι ov φησιν ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς 
τὸ πεδίον ἐν ᾧ κατέµειναν, ἀλλὰ ,εὑραϊν ἀναξητήσανταν 
πάντως xoi σκοψαμένους ᾿ τὸ ἐπηδειότατον. ἀφροσύνης' 
χωρίο». TQ γὰρ ὄντι πᾶς ἄφρων ov παρ ἑτέρου λαµ- 
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βάνει δαυτῷ, τὰ δὲ κακὰ δητῶν à ἀνευρέσκει, μὴ µόνον àg- 
κούµενος τούτοις, ἐφ ἅπερ 7 μοχθηρὰ φύσις δὲ ἑαντῆς 
Bann, ἀλλὰ προοτιθεὶς τὰ dx τοῦ κακοτεχνεῖν τέλεια 

Τυμνάσµατα. Καὶ εἴθο μέντοι πρὸς ὀλέγον ἐνδιατρέψας 
᾽αὐτοῖς χρόνον µετανίστατα/. Ni δὲ καὶ καταμένειν 
ἀξιοξ, λέγεται γάρ, oti »igórtac τὸ πεδίον κατῴκησαν'" 

(Gen. 14, 2) oc ἐν πεατρίδε, οὐχ΄ ὡς ἐπὶ ξένης παρῴκη: 
gay. "Hrroy roo sq» δεινὸν συντυχόντας ἅμαρτήμασιν 
ὀθνεῖα αὐτὰ καὶ ὥσπερ ἀλλοδαπὰ νοµίσαε, ἀλλὰ μή oi- 
χεῖα καὶ συγγενή ὑπολαβεῖν εἶναι" παρεπιδηµήσαντος 
7ὰρ καὶ ἂν ἀπέστησαν αὖθις, κατοικήσαντος δὲ βεβαίως 
καταμόειν. eic ἅπαν ἔμελλο». 4ιὰ τοῦτο oi κατὰ Mov- 
cq σοφοὶ πάντες δἰράγονται παροικοῦντες , αἱ γὰρ του- 
των ψυχαὶ στέλλονται μὲν ἀποικίαν δήποτθ τὴν ἐξ ovga- 
yov εἰώθασι δὲ ἕνεκα τοῦ φιλοθεάµονος καὶ φάσμα” 
Sov eig τν περίγειον φύσιν ἀποδημεῖν. Ἐπδιδὰν οὖν 
ὑδιατρίψασαι σώμασι τὰ αἰσθητὰ καὶ θνηϊὰ δι αὐτῶν 
πάντα πατίδωσιν, ἐπανέρχονται ἐκεῖσε πάλιν, ὃθεν &g- 
μήθησαν τὰ πρῶτο», πατρίδα μὲν τὸν οὐράνιον χῶρον 
ἐν ᾧ πολιτεύονται, ξένον δὲ τὸν πθρίγειον ἐν ᾧ παρῴκη- 
σαν Σοµίζουσαι, Τοῖς μὲν γὰρ ἀαποικίαν στειλαμένοις 
avi τῆς µητροπόλεωο -3 η ὑποδεξαμένη δήπου epis 5 

ἐκπέμψασα µένοι τοῖς ἀρτοδοδημηκόσι», eic ἣν καὶ ?ro- 
θοῦσιν ἐπανέρχοσθαι. [*] Τοιγαροῦν δἰκότωό Άβραὰμ 
psi τοῖς νοκροφύλαξι xai ταμίαις τῶν θνητών, ἀναστὰς 

ἀπὸ τοῦ vexgot βίου καὶ τάφον" »1Τάροικος καὶ παρθ- 
πίδημός εἶμι ἐγὼ μεθ ὑμῶν" (Gen. 23, 4), αὐτόχθονες 
δὲ υμεῖς, xóviy xai xo» ψυχῆς προτιµήσωντες, προδδρίας 
ἀξιώσαντες ὅ ὄνομα Ἐφρώ», ὃς ὁρμηνούσται χοῦς. Εἰ- 
αότως δὲ καὶ 0 ἀσκητής Ἰακὼβ τὴν ἐν σώµατε παροικέαν 
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ὀλοφύρεται λέγων' »4 ἡμέραι τών ἐτῶν τῆς ζωῆς µου, 
ác παροικῶ, μικραὶ καὶ πονηρα) }εγόνασιν᾿ ovx ἐξάκοντο 
εἰς ἡμέρας τῶν πατέρων µου, 9s παρῴκησαν. ** (Gen. 41, 

9.) To δὲ αὐτοδιδάκεῳ καὶ λόγιον ἐχρήσθη τοιόνόο' 
Μἠ καταβῆς εἶς τὸ παθος ,4ὔγνπτον, κατοίκησον δὲ 

ἐν τῇ y], ἣν ἂν σοι οἵπω“ (Gen. 26, 2), τῇ ἀαδεέκτῳ xai 
ἀσωμάτῳ φρονήσει, xoi πεαβοίκει ἐν τῇ yj] ταύτῃ, τῇ ὃει- 
κνυµένῃ καὶ αἰσθητῇ οὐσίᾳ, — πρὸς δὸ δοῖξαι, ὅτι παρ- 
oixsi μὲν ὃ σοφὸς ὡς ἐν ξένῃ σώματι αἰσθητῷ, κατοι- 
xsi δὲ ὡς ἐν πατρίδε νοηταῖς ἀρεταῖς, ag λαλδῖ ὁ Oex 
ἁδιαφορούσας λόγων Seo». Μωύσης δὲ »,Γιώρας." 
noir , „biu ἐν yn ἀλλοτρέᾳ. (Exed. 2, 22), διαφαρό»- 
τως οὐ μόνον ξένη» τὴν ἐν σώματι μονήν, ὡς οἳ µόσοινοι, 
Ῥομίξων, alla καὶ ἀλλοτριώσεως ἀδίαν own ἄμναλιν ob- 

κθιώσεως —— 

,,Faciamus lateres'* i e. animam unam dividamus in sensus 
eorumque usu fruamur. (18. 19.) 

18. Τὸ δὲ ὁμόφωνον καὶ ὁμόγλωττον οὐκ ἐν τοῦ 
ὀνόμασι καὶ ῥήμασι μᾶλλον 1j ἐν τῇ τῶν ἀδίκων περώξεων 
κοινωνίᾳ βουλόμενος 0 φανλος ἐπιδείξασθαι πόλιν ἄρχο- 
ται καὶ πύργο» ὡς ἀκρόπολιν τυβάννῳ κακίᾳ xezecxm- | 
ἀζθιν, καὶ τοὺς Φιασώτας πάντας παρακαλοῖ τοῦ ἔργον 
μετασχεώ , τὴν ἁρμόττουσαν προθντραπισαµάένους ὕλην. | 
» f ráe φησί ρα πλίνθους, καὶ οπτήσω- | 
μον. αὐτὰρ n iro» tQ Ny ἐστιν 5$ i oni ὄνμπαφο. 
θημένα xai συγκεχυµένα τὰ πάντα τῆς Φυχῆς, ox ἑναργη 
τύπον μηδένα μηδονὸς εἴδους προφαίνεσθαι᾽ ἁρμόττον | 
δὲ, ὥσπερ ἀνοίδεόν τινα καὶ ἄποιον οὐσέαν τό το παθος 
καὶ τὴν κακίαν παραλαβόντας, ei; τὰς ἁρμοττούσας σεοι- 
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τητας καὶ τὰ προροχέστατα µέχρι τῶν ἐσχάτων ἆ &ei ta- 
i εἴδη, πρὀς T8 ἐναργεστέραν κατάληψιν αὐτῶν xal τὴν 
y ἐμπειρέᾳ anat» 18 καὶ ἀπόλανσι», 5. σελείονο ἡδονὰς 
ei τέρψεις Éouxay ἐντώντοιν. Πάριτο οὖν, oí λογισμοὶ 
ιάντθς ̓βονλουτῶν τινα τρόπο» eic τὸ werte συνέδριο», 
σοι τὸν δικαιοσύνης καὶ πάσης ἀρετῆς συγνατατάττό- 
μι ὄλεθρον, xai πεφροντισµένως διασχεψώμεδα , ὥς 

πιθέμονοε κατορθὠσοµεν. Tc µότοι κατορθώσεως 
σονται μὲν Θεμέλιοι κραταιότατοι οἵδε, ἄμορφα μορφώ- 
[αι Τύποις καὶ σχήµασε, xal παριγραφαῖς ἕκαστον ἰδέᾳ 
Ἰακρῖγαι, μή κραδαένοντα καὶ χωλαίνοντα, ἀλλὰ [*] ne- 
myóro βεβοίως, τῇ τοῦ τοτραγώνου. σχήµατος οἰκειού- 
να φύσαυ — ἀκράδαντον, ζὰρ τοῦτό ys —, ἵνα πελν- 
θου τινὰ τρόπον ἀκλινῶς ἐρηρεισμένα fell καὶ τὰ 
ποικοδομούμενα δέχηται. 

19. Τούτων πὰς o ἀντέθοος νοῦς, ὃν φαμον αγύ 
πτου, tov σώματος, εἶναι βασιλέα, δημιουργὸς ἀνθυρέ- 

ὕκθται' καὺ γὰρ τούτον eigaye. Moers τοῖς ἐκ πλνθον 
Γατοσκδνασριένοις χαίροντα οἴποδομήμασιν. ᾿Εποιδὰν 
Γάρ τις τὴν ὕδατος καὶ γῆς, τὴν μὲν ὀγράν, τὴν δὲ οὗ 
στθρθὰν οὐσίαν, διαλυοµέναρ καὶ φειρομένας, ἄνακθρα- 
σάμενος αρίτον ped όριον ἄμφοῖν ἄπεοργάσηται, ὃ χαλεῖ- 
tat πηλός, τόνων κατὰ μοίρας τοῦτον οὐ onerat, σχή- 

µατα περιτιθεὺς inet 20» ' τμημάτων τὸ oixeia , ὅπως 
εὐπαγόστατό το καὶ οὐφορώτάτα γόνπεαι ῥᾳδίως yug 
οὕτως ὅμαλλο τὸ κοτασκουαζόμενα τολιοῦσθαι. — * 
ἀπομιμούμανοι τὸ ἔργο» oi μοχθηροὶ Tag φύσεις ὅταν 
τὰς ἀλόγους καὶ πλεοναζούσας τῶν παθών ὁρμὰς ταῖς . 
ἀργαλοωτάταις κακίαις à ἀνακοράσωνται, τέμνουσι τὸ spa- 
δὲν εἰς οἶδη, καὶ διαπλάττονσι xoi — oí βα- 
PniLo Il. 
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ρυδαίµονες, δὲ ὧν ὁ τῆς ψυχῆς ἐπιτειχισμὸς. μετέωρος ᾱρ- 
Φήσεται, np αἴσθησιν εἰς ὅρασιν καὶ ἀκοήν, ἔτι δὲ 7εν- 
σιν ὀσφρησώ τε καὶ ἀφήν, τὸ δὲ πάθος εἰς novi καὶ 
ἐπιθυμίαν φόβον τὸ καὶ λύπην, τό s κακιῶν γένος εἰς 
ἀφροσύνη», ἀκολασία», δειλίαν, ἀδικίαν καὶ ὅσα ἄλλα 

ἀδελφά καὶ συγγενή τούτοις. 

Laterariorum nequisstmum genus. — — Deum contra colentes 
videre eum cupiunt mundique ordinem intelligere. 

20. Tj δὲ xoi προρυπορβάλλοντές τινες οὐ μόνον | 
τὰς αὐτῶν ψυχὰς ἐπὶ ταῦτα ἤλβιψαν, ἀλλὰ καὶ row 
ἀμδίνους καὶ γένους Όντας ὁρατικοῦ βιασάµενοι πα 

νάγκαααν πλινθουργαῖν καὶ πόλθις οἰκοδομαῖν ὀχυρᾶς" 
(Exod. 4, 11) τῷ βασιλεύει δοκοῦντι νῷ, βουλόμενοι 
τοῦτο ἐνδείξασθαι, ὅτι δοῦλον μὲν τὸ ἀγαθὸν κακο 
πάθος τα οὐπαθοίας .δυνατώτερο», φρόνησις δὲ καὶ naga 
ager, ἀφροσύνης xai χακίας ἁιάσης ὑπήκοον, ὣς vin. 
gsreiy ἐξ a avaro OTT ἂν προοτάττῃ τὸ δρστεόζον. ᾿1δου 
γάρ; φησί, καὶ 9 ψυχής ὀφθα]μὸς o ο διαυγέστατος καὶ 
καθαρώτατος. xei πάντων ὀξυωπέστατος, €) µόνῳ τὸν 
Θεὸν ἔξοστι καθορᾶν, à ὄνομα Ισραήλ, ἐνδοθαίς πεοτο τοῖ; 
σωματικοῖς Αἰγύπτον δικεύοις» ἐπιαγμάτων βαρντατων 
ἀνέχεται, ὡς πλόνθον. xoi πᾶν τὰ reoos. ἐργάζοσθαι p 
τὰ ἄργαλθωτάτων. xoi ἀτρυτωτάτων πόνων, ἐφ οἷς εἰκό- 
TUS ὀδυνᾶται xol στένει, τοῦτο μόνον. ox ἐν κακοῖς τε- 
Φησανρισμένας κθιµήλιον, ἐχδακρύσαι τὰ παρόντα, Αὲ- 
yero. γαρ ὑγιῶς, 01, »Σατεστέναξαν οἱ vioi Jogos. ἀπὸ 

τῶν ἔργωνά (Exod. 2, 23). Τίς 0 ovx ἂν τῶν eU φρο- 
ναύντων τὰ τῶν πολλών ἀνθρώπων ἐδὼν & ἔργα xoi τὰς 
ὑπερβαλλούσας σπουδᾶς, aig *X πρὸς ἀργυρισμὸν ἢ δύ- 
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o» n τὴν é ἡδοναῖς ἀπόλαυσιν εἰώθασι χρῆσθαι μὴ 
φόδρα ματαφήση καὶ πρὸς τὸν μόνον σωτῆρα. Φεὸν ἐκ- 
ήσῃ, ἵνα τὰ [*] μὲν ἐπικουφίσῃ, λύτρα δὲ καὶ σῶστρα 
αταθεὶς τῆς ψυχῆς sic ἐλευθθερίαν αὐτὴν ἐξέληται; Τίς 
"Wy ' ἐλευθερία βοβαιοτάτη ; ; Ἡ τοῦ μόνου Θεραπεία σο- 
pov, καθ άπερ μαρτυροῦσε oi χρησµοέ, ἐν oic — 
᾿Εξαπόστειλον τὸν λαόν, ἵνα µθ Φεραπεύῃ. & (Exod. 8 
|) Ἴδιον. δὲ τῶν τὸ ἂν Φοραπρυόντων, αἰνοχόων μὲν 2 
Πτοποιὼν 9 µαγαίρων ἔργα 5 ὅσα ἄλλα }εώδη μήτε δια- 
τλαττειν µήτε συντιθέναι σώματα πλίνθου τρόπο», ἄνα- 
Joiyety δὲ τοῖς λογισμοῖς πρὸς αἰθέριον 1 ὕψος » Manos», 
ιὰ δοοφιλὲς γόνος. προστησαµόνους ἠγθμόνα τῆς ὁδοῦ. 
Τότε rà »toy μὲν τόπον ὃς δηλός ἐστι Φεάσανται, ᾧ 

ἡ ἀκλανῆς καὶ ἄτρεπτας. θεὸς ἐφέστηκθ, »,τὰ δὲ v ὑπὸ τοὺς 
ποδας αὐτοῦ τὸ ὡςδὲ  Έργον λίθου σαπφείρου xoi óc ay 
εἶδος στερεώµατος τοῦ οὐρανοῦ«: (Exod. 24, 10), τὸν αἴ- 

αθητὸν κόσµο», ὃν αἰνέττοται διὰ τούτων" ἐμπρεπὲς γὰρ 
τοῖς ἑταιρίαν πρὸς ἐπιστήμην Φεμένοις: ἐφίάσθαι μὲν 
τοῦ τὸ ὂν ἰδεῖν, εἰ δὲ μὴ δύναιντο, τὴν joi εἰκόνα αὐτοῦ, 
τὸν ἱδρώτατον λόγον» μοῦ ὃν καὺ τὰ ἐν αἰσθητοῖς t&- 
Ἰειότατον ἔργον, τόνδθ τὸν κόσμον. Τὸ γὰρ φιλοσο- 
φδῖν οὐδὲν ἦν ἀλλο. ἢ ταῦτα σπουδάζθυν ἀακριβῶς ide». 

Mundus scabellum Dei dictus laterculoque assimilatus. 

21. Toy δὲ αἲσθητὸν κόσμον ac ἂν ὑποπόδιον Θεοῦ 
φησιν δἶναι διὰ, τάδο᾽ πρῶτον μόν, iv ἐπιδείξη, ὅτι οὐκ 
& τῷ Τεγονότι τὸ ποσεονηκὸς αἴειαν᾿ Enea δέ v vai τοῦ 
παραστῇσαι, ὅτι οὐδ o κόσμος ἅπας ἀφέτῳ καὶ ἀπελευ- 
Φεριαζούσῃ uvis xixomah ἀλλ ἐπιβόβηκεν à ἃ κυβερνή- 
της Φεὸς τῶν ὅλων οἰκονομῶν καὶ πηδαλιουχὼν αωτη- 

12 
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ρίως τά σέμπαντα, οὔτε voci», ovre χορσὺ, οὔτε all» 
τῶν ἐν γονόσοι κεχρηµένος. μέροι τὸ παραπαν οὐδενὶ xa- 
τὰ tO» αληθή λόγον. οὐ γὰρ ὡς ἄνθρωτος o Os; 
ἀλλὰ τῶν Ívsxa αὐτὸ µόνον διδασκαλίας sic uires 
ἡμῶν τῶν Sevrovc ἐχβηναι uj δυραµένων, ἀλλ απὸ τῶ 
ἡμῖν αὐτοῖς συμβεβηκότων τὰς περὶ τοῦ a ἀγαννήτου κατα- 
λήψεις λαμβανόντων. Παγκάλως δὲ ἔχει τὸ ἐν παραβο- 
Ac δἶδει φαναι τὸν κόσμον ὡς εἶδος πλέθου- δοχεῖ pir 
γὰρ ἑστάναι xal βεβηκέναι ὡς ἐκείνη κατὰ τὰς αἰσθηη: 
ὕψεως προςβολάς, κέχρηται δὲ ὠκυτάτῃ [*] κινήσει A 
τὰς év µέρει πάσας παραθεσύσῃ. Καὶ γὰρ μεθ ηµθω 
Mov καὶ νύχτωρ σολήνης φαντασίαν Gc ὁστώτων ot σω- 
ματος ὀφθαλμοὶ λαμβάνουσι” καΐτοι τις οὐκ οὖδαν, οτι 
τῆς πρὸ αὐτοὺς qogoc τάχος ἀνανταγώνιστόν — L 
ye τὸν σύμπαντα, οὐρανὸν μιᾷ περιτολοῦσιν ἢ ημέρα; 
τω μέντοι καὶ αὐτὸς 0 σύμπας οὐρανὸς ἑσταάναι — 
περιδινεῖται κύκλω, τῆς κινήσεως τῷ ἀειδεξ xoà «Φειοτέρυ 
καταλαμβαποµόνης τῷ κατὰ διάνοιαν ὀφθαλμῶ. 

» Coquunt'* etiam lateres, t. e. affectus et vitia indurant, ne c 
virtute deleantur. 

22. Πυροῦντος δὲ τὰς πλίνθους εἰράγονται ; σομρο- 
λιιὼς τὰ πάθη xoi τὰς καχίας apu xai κινητικωτατὸ 

λόγῳ κραταιούµενοι, ax us πρὸς τῶν σοφίας δορυφόρω: 
ποτὲ καφαιρθθεῖεν, οἷς τὰ πρὸς ἀνατροπὴν αὐτῶν ais 
µηχανήµατα συγκροτεῖτα. Ἅ«4ιὸ καὶ ἐπιλέγεται' Ey 
yero αὐτοῖς η πλίνθος sic λίδον. * (Gen. 14, 5.) Ti 
γὰρ μανὸν καὶ κθχυμένον τῆς pn συν λόγφ Φορας, εἰ 
ἀντπύπου xoi στορθᾶς φύσιν πιληθὲν καὶ πυχννωθδὺ 
λόγοις δυματοῖς καὶ αποδδίξασιν ἐχυρωτάταις µοτέβαλεν 
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«νδρωθείσης τρόπον τινἁ τῆς τῶν θεωρημάτων καταλή- 
μεως» ἥτις & ἡλυέᾳ διαῤῥεϊ παιδικῇ διὰ τήν τῆς ψυχῆς 
7θότητα µήπω δυναµένης τοὺς ἐνσφραγιζομένους πήτ- 
eu καὶ διαφυλάττειν χαρακτήρας. Koi ἡ ἄσφαλτος 
TV αὐτοῖς nog, οὖν ἔμπαλιν ὁ πηλὸς ἄσφαλτος. 4ο- 

ιοῦσε μὲν γὰρ oi φαῦλοι τὰ ἀσθενη κραταιοῦσθαι κατὰ 
τῶν ἀμεινόνων, καὶ τὰ διαλνόμενα καὶ ῥέοντα ἐξ αὐτῶν 
τήττδιν, ww ἐπ ἐχυροῦ βαλωσι καὶ τοξεύσωσιν ἀρετήν. 
O δὲ ἴλεως καὶ πατὴρ τῶν καλών ovx ἐφήσει τὸ δεδεµέ- 
νον ἐκδίων sic ἀδιάλυτον ἀσφάλδιαν, ῥδούσης σπουδης 
as; ὑφοστὼς ἕ ἔργον ὡς πλαδῶντα πηλὸν ἀναδεῖξαι. Fi 
μὲν Τὰρ ὃ πηλὸς ἐγόετο ὄσφαλτος, μέχρι: παντὸς ay ἴσως 
τὸ ἐν συνεχεῖ ῥύσει γεῶδες αἰσθητὸν δὺς ἀσφαλῆ καὶ 
ἁμετάβλητον δύναμιν ἐξενίκησεν ' inel δὲ τὸ évayiiov 3 
ἄσφαλτος eic πηλὸν μετέβαλε», οὐκ ἀθυμητέον, ἐλπὶς 
γὰρ ἐλπὶς τὰ βέβαια τῆς xoxlac ἐρείσματα κράτει Φεοῦ 
διακοπῆναι. Τοιγαροῦν 0 δίκαιας καὶ ἐν τῷ μεγάλφ 
xoi ἐπαλλήλῳ τοῦ βίου κατακλυσμῷ µήπω δυνάµενος à- 
χα αἰσθήσεως ψυχῇ μόνῃ τὰ ὄντα ὄντως ὁρᾶν τήν κι- 
βωτόν’, λέγω δὲ τὸ σῶμα, »ἔνδοθέν το καὶ ἔδωθεν 
agg ole" (Gen. 6, 19) καταχρίσεε, βεβαιούμενος τὰς δε 
αὐτοῦ φαντασίας καὶ ἐνργείας λωφήσαντος δὲ του κα- 
xov xai τῆς φορᾶς ἐπισχούσης ἐξελούσεται χρησάµενος 
ἀσωμάτῳ διανδίᾳ πρὸς τὴν —R ἀντίληψι. O μὲν 
γαρ ἀστεῖος ἀπὸ }ενάσεως aye φυτευθεὶς xoi προθ- 

αγορουθεὺς τρόπος, ὄνομα Moves, ὃ τὸν κόσμον ὥς 

ἄστυ καὶ i πατρίδα οἰκήσας, ἄτθ κοσµοπολέτης γενόμενος, 
ἐφδεθοίς ποτθ τῷ ἐπαληλιμμόῳ. ὣς & »ἀσφαλτωσήσσῃ 
(Exod. 2, 3) σώματι καὶ δοκοῦντι τὰς πάντων ὑποκθιμέ- 

νων ἐν [3] αἰσθήσαι φαντασίας ἀσφαλῶς ἐνδέχοσθαί Te 
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καὶ κεχωρηκέναι, μκαταχλαίθε (Exod. 2, 6) μὲν την &- 
δεσιν, ἀσωμάτον φύσεως πιεσθεὶς ἔρωτι' υκατακλαίαι' 
δὲ καὶ τὸν πλάνητά καὶ τετυφωµένον τῶν πολλῶὼν ἄθλιον 
yov», ὃς Ψεουδοῦς δόξης ἐκκρεμασθεὶς φήθη τι παρ &av- 
τῷ βέβαιο» καὶ ἀσφαλές, 7j συνόλως παρά τοι τῶν 7 5νο- 
μένων ἄτρεπτον ἱδρύσθαι, του v παγέως καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ 
ὡςαύτως ἔχοντος ἐστηλιτευμένου παρὰ µόνῳ τῷ den. 

, Exstruamus nobis urbem et turrim'* 1. e. societatem ineamus 
Jirmam, quo tutius voluptatibus fruamur. 

23. To δὲ ο dete xai | οἰκοδομήσωμεν ὁ ἑαντοῖς πολι 

καὶ πύργο», οὗ 1| κεφαλὴ & ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ- (Gen. 
11, 3) τοιοῦτον ὑποβάλλεν : νοῦν. Πόλεις ὃ νομοθέτης 
οὐχὶ ταύτας μόνον . olera spon, τὰς ἐπὶ rie δηµιουργη- | 
Φείσας, ὧν εἶσιν ὅλαι ξύλα καὶ λέθοε, ἀλλὰ καὶ Gc ἂν- 
Ῥρωποι περιφόρουσι Tod φυχαῖς ἑαυτῶν ἐνιδρυμένα». 
Εισὶ Ó αὗται μέν, ὡς BixOQ, ἀρχέτυποι GT8 Φειοτέρας 
κατασχενῆς λαχοῦσαι, ἐκεῖναι δὲ µιµήµατα ὥς ἂν i 
φθαρτῆς οὐσίας συνεστῶσαι. Arrroͤy δὲ τεόλθως εἶδος, 
τὸ μὲν ἄμοινον, τὸ δὲ aepo ἀμεινον μὲν τὸ δηµοκρατέᾳ 
χθώμενον, ἰσότητα τιμώσῃ πολιταίᾳ, ἧς ἄρχοντές eig; 
νόμος καὶ δίκη — Φεοῦ 08 v Ὄμνος ἡ τοιάδε — χεῖρο» δὲ 
τὸ κιβδηλεῦον αυτὴν ὥς τὸ παράσημο» xai mrapaxsxop- 
μένον ἐν νομίσμασι», χλοκρατία, 1j Θαυμᾶζαι τὸ ἄνισον, 
ἐν $ ἀδικία καὶ ἀνομία καταδυναστεύουσι». Εγγρα- 
φονται - δὲ oi μὲν ἀστεῖοι τῷ τῆς προτέρας πολιτεύµατι, 
τῶν δὲ φαύλων ἡ " πληθὺς τὴν ἑτέραν xai xeloo διζω- 
σται, πρὸ εὐκοσμίας ἀκοσμίαν, καὶ σύγχνσιν πρὸ οὐστα- 
Φοῦς καταστάσεως ἀγαπῶσα. : Συνεργοῖς δὲ ὃ ἄφρων 
ἀξιοῖ πρὸς τὸ ἀμαρτάνοιν, οὐκ ἀρκούμενος αὐτῷ µόνῳω, 
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(ϱῆσθαι, xai προτρέπει μὲν ὅρασω, προτρέπει δὲ α ακοή», 
ταρακαλαῖ δὲ πᾶσαν αἴσθησιν ἄνυπερθ έτως αὐτῷ συν- 
ετάχθαι, φθρούσης ἑκάστης τὰ πρὸς ὑπηρεσίαν ἐπιτή- 
ρα πάντα. ᾿ΕΒπαίρει μέντοι καὶ παραθήγοι καὶ τὸ ἆλ- 
io ἀτέθασσον ἐκ φύσεως τῶν παθῶν στῖφος, ἵνα — 
τν καὶ  µελέτην προρλαβὼν a ἀνύποιστον Γόηται T 
rovg οὖν καλέσας τοὺς συμμάχους e voc qoi ,Oi- 
(οδομήσωμεν ἑαντοῖς πόλιν," ἴσον τῷ' ᾿Οχυρωσώμεθα 
τὰ οἰκεῖα' καταφραξώµεθα δυνατῶς, Oc μὴ πρὸς τῶν 
κατατρθχόντων εὐμαρῶς ἁλισκοίμεθα”. διέλωµεν καὶ δια- 
νεήμωμεν ὥρπερ κατὰ φυλὰς xoi δήμους ἑχάστας τῶν ἐν 
ψυχῇ δυνάµεω», προοαληρώσωντες τὰς μὲν λογικῇ, τὰς δὲ 
ἀλόγῳ µερίδι’ ἄρχοντας ἁλώμεθα τοὺς ἱκανούς, nÀov- 
TOY, δόξα», τιμάς, ἠδονάς, ag ὧν ἂν δύνωνται πδριποι- 

εν απάντων' τὴν πενίας καὶ ἀδοξίας αἰτίαν δριαιοσύνην 
τυθεµένους ἐκποδὼν Υράφωμεν νόμους, οἳ τὸ τοῦ κρείτ- 
τονος συμφέρον βεβαιώσουσι τοῖς πλέον ἑ ἑτέρων ἀθὲ φέ- 
ρεσθαι δυναµένοις. Πύργος“ δὲ ὥς ἂν ἀκρόπολις, χα- 

τεσκενάσθω, τῇ [*] τυράννῳ κακία βασέλειον ὃ ὀχυρώτα- 
Toy, 3 ok μὲν πόδος ἐπὶ γῆς βαινέτωσαν, ἡ ἡ δὲ κοφαλὴ 
πρὸς οὐρανὸν φθ ανέτω πρσοῦτον ὑπὸ μεγαλοψυχίας 
ύψος ἐπιβᾶσα. Τῷ γὰρ ὄντι οὗ μόνον ἐπὶ τῶν ἄνθρω- 
πίνων ἀδικημάτων ἵσταται, µετατρόχει δὲ καὶ τὰ ολύμ- 
πια τοὺς ἄσθβείας xoi ἀθεότητος λόγους προτείνουσα, 
ἐπειδὰν 1j KE ὡς οὐκ Pen τὸ Φεῖον διξέη» à $ ὡς Oy προνοεῖ, 
7 ὥς ó αόσμος οὗ ποτᾶ 7δνέσθως ἔλαβεν agris, ἢ 
ὡς γενόμενος ἀστάτοις αἰτίαις ὥς ἂν τύχῃ φέρηται, 
ποτὲ μὲν πλημμελῶς, ποτὲ δὲ οὐχ ὑπαπίως, — 
— ἐπὶ πλοίων xoi , re8 gina εἷωφέ 7ίνεσθαι, 
φιλεῖ γὰρ ἔστιν O18 χωρὶν ἡνιόχων Τ8 καὶ κνβερνητών ὃ τε 
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πλοῦς wel ὃ ὄρόμος οὔθύνεσθαι. Ἱρρνοίας δὲ οὗ τὸ 
ὀλιγάκις, ἀλλὰ τῆς μὲν ἀνθρωπένης πολλάκές, τῆς δὲ 
Θοίας ἄδιαστάτως as) κατορθοῦν, insi τὸ Διαμαρτάνειν 
ἀλλότριον ἀνωμολόγηται Θείας Δυνάμθως. Κατασκονᾶ- 
Loves μέντοι συμβολικῶς ὡςανεὶ πύργον τὸν αεδρὶ κακίας 
λόγον oi φφενοβλαβοῖο, vi βουλόμενοι, 5j ὄνομα αὐτῶν 
ὑπολδίποσθαι τὸ δυςώνυμο»; 

,,Faciamus nobis nomen. At quale! — Caini posteri! 
(24. 35.) 

24. Aéyovoi γάρ ,ITowaous» ἑαντῶν ὄνομα. 
N ποριττῆς καὶ κοχυµένης avowyorrlac! Ti qors; Ne- 
xti καὶ βαθεῖ σκότῳ τὰ ἑαυτῶν ἀδοιήµατα συγκρύπτευ 
ὀφαίλοντος καὶ προκάλυµµα αὐτῶν», si καὶ μὴ τὴν ἀληθη, 
τήν γοῦν προσποιητὸν αἰδῶ παεποιῆσθαι, ἢ χάριτος ἔνεκα 
τῆς πρὸς τοὺς ἐπιθικεστέρους, ἢ διαδύσθως τῶν ἐφ ὅμο- - 
λογουµένοις ἅμαρτήμασι τιμωριώ», τοσρύὺτον τῆς τόλμη — 
ἐπιβαέντα, cte µόνον ov πρὸς quc καὶ λαμπρότατον - 
ἥλιον ἐναυγάζοσθαι, µήτο τὰς ἀνθρώπων τῶν ἀμοεινόνων 
ἀποιλάς, μήτε τὰς ἀπαραιτήτους ἐκ Θεοῦ δέκας τοῖς ov- 
τως ἀνοσιουργοῖς ἀπαντομένας καταδδίσαντος; -Ἄλλα 
καὶ πανταχόσο φήµας ἀγγάλους τῶν οἰκθίων ἀδονημάτων 
πδρωτέµπειν αξιοῦτε, ὡς μηδεὶο ἀμύητος , μηδ ἀνηκοος 
γένσιτο τῶν ὑμετέρων, ὦ αχέτλιοι καὶ παµµίαροι, τολµη- 
µάτων. ᾿Ονόματος οὖν πθίου γλίχοσθε; 4 τοῦ τοῖς 
πραττοµένοις οἰκθιοτάτου; Ado οὖν Ey ὁσει µόνον; Tt- 
»si μὲν ἴσως ἕν, µυρία δὲ τὸῖς εἴδεσιν, &, καὶ ἂν ἠσηχά- 
ζπτο, ἑτέρων λεγόντων ἀκούσεσθε. ΗΠροπέτεια τοίνυν — 
ἐστὶ μετὰ ἀναισχυντίαρ, Voi; μετὰ βίας, βία μετὰ αν- — 
δροφονίας, σὺν µοιχοίαι; φθοραί, σὺν ἀμέτροις ἠδοναῖς 
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ἀόρεστρς ἐπιδυμία, μετὰ Θράσου» ὁ eroi, μετὰ παν- 
ουργίας αδικία, κλοπαὶ μετά ἁρπαγῆς , σὺν Ψευδολο- 
riau φουδορχίαι, μετὰ παρανομιὼν ἀσέβοιαι. Ταῦτα 
xai τὰ παραπλήσια τῶν τοιούτων ἐστὶν ὀνόματα — xa- 
λὸν δὲ “ουχῆσαι καὶ ἐπισομνύνεσθαι, δόξαν ᾠπηρῳμέ- 
νους τήν απ αὐτῶν», ép οἷς θἰχὺς ἦν ἐγκαλύπτοσθαι! 
Καὶ μὴν ὄγιοι µέγα φρονοῦσιν ἐπὶ τούτοις, ὡς ἅμαχόν 
τινα ἔσχυν ἐκ τοῦ τοιούτου [3] νοµισθῆναι παρὰ πᾶσι 
καρπωσαµόνους, οὓς τοῦ πολλοῦ ράσους ἡ ὁπαδὸς τοῦ 
θ9οῦ δίκη τίσεται, καίτοι τάχα τὸν οἰκεῖον ov µαντενο- 
µένους µόνον, ἀλλὰ καὶ προορωµέναυς ὀλοθρον. Φασὶ yàg 
»Hgiv διασπαρήναυ (Gen. 11, 4) φροντίσωµαν ὀνόματός 
τὸ xai δόξης. Οὐκοῦν εἴποιμ ἂν αὐτοῖς, ὅτι σκεδασθησα- 
σθε γινώσκετε; TÍ οὖν ἁμαρτάνοτε ; 2a μήποτε τὸντρό- 
πον τὼν ἀφρόνων διασννίστησο, of καίτου µεγίστων éni- 
κρεµαµένων οὐκ ἀδήλως, ἀλλ, ἐκ τοῦ φανεροῦ πολλᾶνις 
τιμωριῶν αδικεῖν ὅμως οὖκ ὀκνοῦσι" 7νωριμώταται δέ 
είσιν La τέχναι ἀδηλοῦσθαι νομισθεῖσαι, o ἃς ἐν θεοῦ xa- 
τασκήπτοιν συµβέρηκε. Πάντες γὰρ οὗ φαυλότατοι 
λαμβάνουσιν évvolac map τοῦ μὴ Mou» τὸ Soy adi- 
κοῦντας, µήτθ τὸ δίκην υφέξειν sic ἅπεαν ἰαχῦσαν δια- 
κρούσασθαι, — ἐπεὶ πόθον ἴσασιν, ὅτε σκοδασθήσο»ν- 

Tas; Kol μήν λέγουσι: ,,IToly ἥμας διασπαρῆναι. Άλλα 
τὸ συνειδὸς ἔνδούθαν ἑλόγχαι καὶ σφόδρα ἐπιτηδούοντας 
ἀθεότητα κανταῖ, ὥς ἄκοντας eic συναίνοσιν ἐπισπασθαι 
περὶ τοῦ τὰ κατὰ ἀνθρώποςς — 
σθως ἐφορᾶσθαι καὶ δίκην ἐφεστάναι τιμωρὸν ἀδέκαστο», 
aep περάδοις ἐχδαίρουσαν ἀδένους καὶ λόγονς τοὺς 
συνηγόρους αὐταῖς. 

16. MAX εἰσὼν ἀπόγονοι πάντες οὗτοι rijg αἰθὲ μὲν 
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ἀποθνησκούσης, μηδόποτε δὲ τοθνηκυίας µοχθηρίας, ἡν 
Kai égriy ὄνομα. "H ovyi καὶ ὁ Κάῑν (Gen. 4, 11) 
υἱὸν αννήσας, ὃν Ενὼχ ἐκάλεσεν, ὁμώνυμον αὐτῷ καὶ | 
κτίζων δἰσάγεται πόλιν καὶ τρόπον τινὰ τὰ γεννητὰ καὶ 
ὀνητὰ οἰκοδομῶν ἐπὶ τῇ τῶν ̓δειοτέρας κατασκονῆς λα- 
χόντων ἀνατροπῇ: Ὃ γαρ ᾿Ενώχ ἁρμηνεύοται χαρις 

σου τῶν Ó ἀνοσίων E ἕκαστος διάνοιαν μὲν ἡγεῖται χα- 
giten: ὁ ἑανυτῷ τας τε καταλήψεις καὶ i διανσήσεις, ὀφθαλ- 
μοὺς δὲ τὸ βλέπουν , καὶ ἀκούει (TO, καὶ μυκτῆρα; 
ὀσφραίνεσθαι , καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις τὰ οἶκθῖα ἔαυ- 

ταῖς, ἔτι μέντου xai τά φωνῆς ὄργανα τὸ λέγει», ---- Ssov - 
δὲ ἡ a p συνόλων ἢ 5j μη às πρῶτον αἴτιον ὄν. 4ιὰ τοῦτο 
καὶ ὧν ἐγεωπόνησε τὰς ἀρχὰς ἑαυτῷ ταμιεύεται, παρπεοῦς 
δὲ αὐτῷ µόνον αὖθις προςενεγκεῖν Φοῷ λεγεται, χαΐτοι 
παραδείγματος à υγιοὺς ἐγγὺς ὁστῶτος 0 rag ἀδελφὸς αν- 
τοῦ τὰ πρωτότοκα οὐ τὰ. δεύτθρα τῆς ποέμνης ἔκγονα 
ἱερουργαῖ, τας τῶν 7ενομένων προσβυτέρας αἰτίας κατά 
τὸ πρεσῤύτατον τῶν αἰτίων ὁμολογῶν συνίστασθαι To 
à -ἀσεβεῖ τὸ ἐναντίον δοκεῖ, αὐτοκράτορα μὲν εἶναι τὸν 
νουν ὧν βούλεται, αὐτοκράτορα δὲ καὶ τὴν αἴσθησιν a» 
αἰσθάνεται δικάζει γὰρ ανυπαιτίως καὶ ἀφευδῶς, την 
μὲν τὰ σώματα, τὸν δὲ πάντα. Τούτων δὲ zi [*] o» 
7ένοιτο ἐπιληπτότερον 1j 7 μᾶλλον ὑπὸ τῆς ἀληθείας ἐλεγ- 
xóuevov ; ; H ovy καὶ 0 νοὺς πολλακις érii µυρίων ὅσων 
ἠλέγχθη παρανοιών; Koi ai αἰσθήσεις ἅπασαι Ψευδο- 
μαρτυριῶν ἑάλωσα», ov παρ ἀλύόγοις δικασταῖς, οὓς εἰ- 
xóc ἀπατᾶσθαι, ἀλλ ἐν τῷ τῆς φύσεως αὐτῆς δικαστη- 
ρίῳ, T» ov Oüuc Δεκάσασθαι. Καὶ ux» σφαλλομένων 
y8 τῶν καθ ἡμᾶς αὐτοὺς περί το νοῦν καὶ αἴσθησν 
κριτηρίων, ἀνάγκη τὸ ἀκόλουθον ὁμαλογεῖν, ὅτι ὃ θεὺς 
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τῷ μὲν τὰς ἐννοίας, τῇ. «δὲ τὰς ἄντιλήψαις ἐπομβραι, καί 
ἐστιν οὐ TOY καθ ἡμᾶς μερών χάρις τὰ γινόμενα, ἀλλὰ 
τοῦ δὲ ὃν καὶ ημεῖς γεγόναµεν, δωρεαὶ πᾶσαι. 

» Turris** est turris — diruta ista — Phanuel i. e. aversio 
De. 

26. Tóy φιλανυτίας κλῆρον παραλαβόντες παΐδες 
παρὰ πατρὸς συνανξῆσαι γλάχονται μέχρις οὐρανοῦ, ἕως 
ἂν q φιλάρετός τθ καὶ µισοπόνηρος δη παρελθουσα 
xad dg τὰς πόλεις, ὃ ac ἐποτοίχισαν ψυχή τῇ ταλαύῃ, καὶ 
τὸν πύργον, οὗ τὸ ὄνομα ἐν τῇ TOY αριμάτων ἄναγρα- 
φομένῃ βίβλῳ δεδήλωται. Ἔστι δέ : ὥς μὲν Ἔβραϊοι λέ- 
Τουσι, , dayovg^, óc δὲ ἡ αμεῖς, ἀποσεροφὴ sov: 
τὸ γὰρ κατοσκευασμένο» Οχύρωμα διὰ τῆς τῶν λόγων 
πιθανότητος οὐδονὸο & ἕνεκα ἑτέρου κατθσκευάζατο, 3| τοῦ 
μετατραπῆναι xai ακ]ιθῆναι διάνοιαν ἀπὸ τῆς τοῦ 
Φεοῦ Tii] — τί ἂν yévoito ἀδικώτερο»; s 

πρός 7 την τοῦ ὀχυρώματος τούτον καθαίρεση, 0 πει- 
θατης τῆς ἀδικίας καὶ φρονῶν αἴθὶ κατ αὐτῆς εὐτρέπι- 
σται, ὃν “Εβραϊοι xaAovei » Γεδεών”, ὃς ὁρμηναύεται 
πειρ ατήρ $0. Nuoos γάρ, φησέ, Γεδεών τοῖς 

ἀνδράσι Φανονήλ, Aya" Ev τῷ µθ ἐπιστρέφειν uer εἰ- 
ῥήνης τὸν πύργον τοῦτον κατασκάφω. * (Iud. 8, 9.) 
Πόγκαλον καὶ προπωδέστατο» αὐχήμα μισοπονήρῳ yv- 
1j] κατὰ ἀσεβὼν ἡκονημόνῃ , τὸ βεβαιοῦσθαι καθαιρή- 
σθι πάντα λόγον ᾿ ἀποστρόφειν διάνοιαν o ὁσιότητος άνα- 
πθίθοντα | Kol πόφυκεν οὕτως ἔχειν ὅταν 7ὰρ ὃ νοῦς 
ἐπιστρόψῃ, τὸ ἀποκλῖνον καὶ ἀπιοστροφόμενον αὐτοῦ πά- 
λιν λύδται. Τούτου, δὲ καιρός ἐστι τῆς ο... 

23 7 

τὸ παραδοξότατο», 7] pue — ov πόλεμος, ἀλλ sig 
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διανοίας γὰρ οὐσταθίᾳ : xai ἠρομίᾳ, ἣν οὐσέβαια γαννῶν 
πέφυκον, ἀνατρόπαται πᾶς λόγος, 9 ον ἐδημιούργησεν a ασέ- 
βεια. ΣΤολλοὺ καὶ τὰς αἰσθήσεις πύργου τοὰ πρόπον 
ἐπὶ τοσοῦτον Teo», ὥς ἄψασθαι : τῶν οὐρανοῦ ττορά- 
των — : οὐρανός δὲ συμβολικῶς o 0 νοῦς ἡμῶν ἐστι, xaJ 
ὃν oi ἄρισται xoi θεῖαι φύσεις περιπολοῦσιν. Οἱ δὲ 
ταῦτα τολμῶντες αἴσθησιν μὲν διανοίας προκρένουσο, 
ἀξιοῦσι δὲ καὶ διὰ τῶν αἰσθητῶν τὰ νοητὰ σεάντα ὁλεῖν 
ἀνὰ κράτος, εἰς μὲν δούλων τάξιν τὰ δεσπεόζοντα, s; δὲ 
ἡγεμόνων τὰ φύσει δοῦλα µεθαρμόσασθαι βιαζόμενοι. — 

,, Descendit Dominus'* more humano dictum, cum motus notio 
in Deum non cadat ; ,,ut videret etc.**, quo monemur, ut 
tpsi quoque res videamus praesentesque cognoscamus. 

21. [*] To δὲ ,,.Κατέβη πύριος δεν τῆν πόλο καὶ 
τὸν πύργον΄ (Gen. 11, 5) προπικώτερον πάντως ἄκσν- 
στέον᾿ προρδσαι γάρ, ἢ ἀπαῖναι, ἦ χατιέναι, 7 τὸ é&a»- 
τίον ἔρχοσθααι, " συνόλως τὰς αντὰς τοῖς κατὰ μέρος 
ζώοις σχέσεις καὶ κινήσθις ἴσχεσθαι xai sivi Da: τὸ 
Φεἶἷον ὑπολαμβώειν, ὑπερωκοάνιος καὶ μετακόσμιος, ὥς 
ἔπος eirrei, é&rtiy ἄσέβοια. Ταῦτα δὲ ἀνθρωπολογεῖται 
παρὰ τῷ ouo Ücry περὶ τοῦ Im ἀνθρωπομόρφου Joc 
διὰ τὰς τῶν παιδευοµένων ἡ ἡμῶν ὥς πολλάκις ἐν ἑτέροις 
εἶπον, axpelalac. "Enel τίς ovx olüe», ὅτι τῷ κατιόντι 
τὸν μὲν ἀπιολοίποιν, τὸν δὲ ἐπιλαμβάνοιν τόπον ἀναγ- 
xao» ;: Ὑπὸ δὲ τοῦ Φεοῦ πεπλήρωται τὰ πάντα, πθ- 
ϱ,6χοντος, οὐ περισχοµένου, ᾧ πανταχοῦ το xoi φῴδα- 
μοῦ συμβέρηκεν δἶναι μόνῳ: οὐδαμοῦ pir, ὅτι καὶ χώ- 
ga» καὶ τόπον αὐτὸς τοῖς σώμασι συγγεγἔννηριΒ , τὸ δὲ 
πεπιοηχὸς ἐν ovósyi τῶν Τογονότων Φέμις δὐποῖν ποριέχε- 
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σθαι' πανταχοῦ δέ, ὅτι τὰς δυνάμεις αὐτοῦ διὰ γῆς 
xoi ὕδατος ἀέρος τε xoi οὐρανοῦ. τδίνας µέρος οὐδὲν ἔρη- 
μον ἀπολέλουι τοῦ κόσμου, πάντα δὲ συναγαγὼν διά 
πάντων ἀοράτοις ἔσφιγξε δεσμοῖς, να μήοτυ λυθοές, 
ov χάριν µελίσας ᾷσω —, τὸ μὲν γὰρ ὑπεράνω τῶν ὃν- 
νάµεων Ον ἐπινοεῖται ποριττθύοιν , 0v κατὰ τὸ εἶναι μό- 
vov. Τούτου δύναμι δὲ, η ἔθηκε xol διετάξατο ta 
πάντα, κέκληται μὲν ἐτύμως Θεός, ἐγκεκόλπισται δὲ τὰ 
ὅλα καὶ διὰ τῶν τοῦ παντὸς μερών διελἠλυθο. To δὲ 
Φεῖον καὶ ἀόρατον καὶ ἀκατάληπτον πανταχοῦ o» ὅρατόν 
τα καὶ καταληπτὸν οὐδαμοῦ πρὸς ἀλήθειάν ἐστιν. »0 
δὲ στὰς ἐγὼ πρὸ τοῦ σὲ" (Exed. 41, 6) δνκνυσθαι καὶ 
καταλαμβάνεσθαι δοκών, πρὸ πάσης —* καὶ φαντα- 
σίας ὑπερβαλὼν τὰ γεγονότα. TO» οὖν µεταβατινῆς 
χιήσθως ὀνομάτων αὐδὲν ἐφαρμότται τῷ κατὰ τὸ εἶναι 
Φεῷ, τὸ ἄνω, τὸ κάτω, τὸ ἐπὶ δεξιά, τὸ d θὐώνυμα, TO 
πρύσω, τὸ κατόπιν: ἐν οὐδενὶ 9p τῶν λογθέντων ime 
νοεῖταε, ὃς ovO ἂν μετατρεπόµενος ἐναλλάτεοι χωρία. 
Aire δὲ οὐδὲν ᾗ ἧττον »κατελθὼν ἐδαῖν. o προλήφοι 
πάντα, ov yevópevo µόνον, ἀλλὰ xoi πρὺν 7πέσθαι σα- 
φώς πατοιληφώς — προτροπής ἕνθχα xoi διδασκαλίας, 
iva μηδεὶς ἀνθρώπων, οἷς οὐ πάροστιν, ἀβεβοίῳ, χρώμα- 
yog sixalo, poxooy αφοστὼς προπιστούῃ, ἀλλ ἄχρι τῶν 
πραγμάτων ἐλθὼν καὶ διανύψας εἰς ἕκαστα xoi ὁ ἐπιμελῶς 
ovra αὐγασάμενος" ὄψιν γὰρ ἁπλανη, τερὸ αποῆς ἁπα- 
τεῶνος ἄξιον μάρτυρα τίθεσθαι. Οὗ χάριν καὶ παρὰ 
τοῖς ἄριστα πολωτευομένοις ἀναγέγραπται νόμος, [η 
ἀκοῇ μὴ μαρτνρᾶῦν, ὅτι φύσει τὸ δριαστήριον αὐτῆς πρὸς 
τὸ δεκάζοσθαι ταλαντεύε. Καὶ Μωνσης μέντοι φησὶν 
ἐν τοῖς ἀπαγορεντικοῖς' ,,Ov Παραδόξῃ axory» µαταίαν"' 
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(Exod. 23, 1), ovi µόνον τοῦτο λέγων, μῆ παραδέχο- 
σδαι ψευδή λόγον ἢ $ εὐήθη δὲ ἀκοῆς, ἀλλὰ καὶ ὅτι 
πρὸς vp gag! τῆς ἀληθείας κατάληψιν μακρὸν. ὅσον 
ὄψεως ὑστερίουσα διελάχχεται γέµουσα µαταιότητος 
ἀκοή. 

Quam aedificarunt filii hominum** — multi patres, mult 
dii; unus pater, unus Deus. ,,Filii Dei quanto prae 
stantiores filiis hominum! 

28. Τανύτην φαμὲν αἰτίαν δἶναι τοῦ λέγεσθαι τὸν 
Φεὸν καταβεβηκέναι τὴν πόλιν καὶ τᾶν πιύργον Ssaga- 
gOoi* (Gen. 14, 5) Ov παρέργως δὲ πρόσχειται ,,0 

ᾠκοδόμησαν os viol τῶν ἀνθρώπων. Ἴσως γὰρ ἂν τι 
aros τῶν ovx εὐαγῶν ἐπιχλονάζων ἅμα" Καινὸν ἡμᾶς 
ἀναδιδάσκθι µάθηµα 0 νομοθέτης, ὅτι πύργους καὶ no- 
Ast; ovy ἕτεροί τινες, ἀλλὰ παῖΐδες ἀνθρώπων ἀποικοδο- 
μοῦνται. Tíg γὰρ τά ys οὕτως ἐμφανῇ καὶ πθρίοπτα 
καὶ τῶν λίαν ἐξοστηκύτων ἀγνοεῖ; Ἀλλὰ μὴ τὸ πρόχει- 
Qo» τούτο καὶ Σατημαξευμένον ἐν τοῖς Ἱερωτάτοις zen- 
σμοῖς ἀναγέγραπται, ol ὅπερ ἀποκεκρυμμένον ἔχνηλα- 
τεῖται διὰ τῶν ἐμφανῶν ὀνομάτων. Τί ουν ἐστε τούτο; 
οἱ πολλούς ἐπιγραφόμονοι τῶν ὄντων ὡσανκὲ πατέρα: 
καὶ τὸ πολύθεον εἰρηγούμενοι στῖφος, ἀπαιρίαν, ὁμοῦ καὶ 
πολυμιγίαν τῶν πραγμάτων καταχέαντες καὶ τὸ τῆς ᾧν- 
anc τέλος ἡδονῇ παραδόκτος, δημιουργοὶ τῆς θἐρημένης 
πόλεως καὶ τῆς xot αὐτὴν ἀκροπόλθως, si δεῖ τὸ ἀληθὲς 
εἰπεῖν, }9γόνασι, τὰ ποιητικά τοῦ τέλους τρόπον οἴκοδο- 
μημάτων συναύξοντος, τῶν ἐκ πόρνης ἀποκνηθέντων ot- 
δέν, ὥς y οἶμαε, διαφέροντες, οὓς ὃ νόμος ἐκκλησέας 
ἀπθλήλακο Φδίας, δἰπών' ,,Ovx εἰρελεύσεται ἐκ πόρνη: 
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εἷς ἐκνελησίαν xvgiov (Deut. 23, 2)* ὅτι καθάπερ περὶ 
πολλὰ τέλη πλανώμενοι τοξόταν καὶ μηδενὸν εὐστόχως 
ἐφιόμεβνοι σκοποῦ, μυρίας ἀρχὰς καὶ αἰτέας τῆς τῶν ὂν- 
των υτεσθέμενοι 7ενέσθως, ψευδωνύµους πάσας, τὸν ἕνα 
τοιητην καὶ πατέρα τῶν ὅλων ἠγνόησαν. Oi δὲ ἐπι- 
στήμε}) αθχρηµένοι τοῦ ἑνὸς vioi Φεοῦ προθαγορθύονται 
δεόντως, καθ & xai Movonc ὁμολογδῖ φάσκων᾽ » Yiol 

ἐστε xvgiov τοῦ «Θεοῦ (ibid. 14) 1), καί’ » Gebr τὸν J9»- 
νήσαντά σε’. (ibid. 32, 18), καέ" » Ovx αὐτὸς οὗτός σου 

πατήρ; ;^ Ἔπεται μέντοι τοῖς οὕτω την Vr διατεύ εἷσιε 
μόνον τὰ καλὸν ἀγαθὸν εἶναι νομίζει», G ὅπερ τῷ τέλει τῆς 
ἡδονης πρὸς ἐμπειροπολέμων ἀνδρὼν ἀντιπθϊχίζνται, καὶ 
πρὸς ἀνατροπὴν καὶ παθαἱροσῳ, ἐκείνου. Ρ] Καὶ ay µη- 
δέπω μέντοι τυγχάνῃ τις ἀξιόχρθως Gy vios 9509 "goc- 
αγορούοσθαι ; σπουδαζέτω κοσμεῖσθαι κατὰ τὸν πρωτό- 

yovov αντοῦ λόγον, τὸν ἄγγελον πρεσβύτατον, ὡς ἀρχάγ- 
γελον πολνώνυμον ὁ ὑπάρχοντα xoi ye ἀρχή, xai ὄνομα 
Φεοῦ, καὶ λόγος, καὶ ὃ κατ eixova ἄνθρωπος, xai | ὁρῶν 

σραὴλ προοαγορεύεται. Aiò — — πρότερον 

ἐτεαενέσαι τὰς" ἀροτάς" τῶν φασκόντω», ὅτι »Háyreg ἐσμὲν 
vios voc avO Qirtov' (Gen. 42, 11). Koi 799 &l urn 
ἑκανοὲ Φεοῦ παϊδος νομίζραθαι {27όναμον, αλλά του τῆς 
ἀῑδέου εἰκόνος αὐτοῦ, λόγου τοῦ. ἱερωτάτου' Φεοῦ γὰρ 
εἰκῶὼν λόγος 0 προσῤύτατος. Καὶ πολλαχου μέντοι τῆς 
»ομοθοσίας viol πάλιν Jogos καλοῦνται, τοῦ ὀρώντος 
oL ἀκούοντορ! ἐπειδὴ us ὅρασιν axo Sevrsgeiois τετέ-- - 
μηται, καὶ τὸ διδασκόμενον TOU χωρὶς ὑφηγήσεως, ἐναρ- 
yes τύπους τῶν ὑποκθιμένων λαμβάνρντος ciel i δεύτερον. 
΄4γαμαι καὶ τῶν ἐν βασιλικαῖς βίβλρις (Er. $8, 2) ἱθρο- 

φαντηθότω», καθ ag oi πολλαῖς Tw gatis ὥστερον ἄκμά- 
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σαντες xo) βιώσαντες ὑπαιτέως . vioi τοῦ τὸν Dey ὁ Suri 

σαντος 4o(2à &yey agora, οὗ παριόντος οὐδ οὗ προ- 

παπποι τούτων ῆσαν πιστῶς {9γεννημένοι" ψυχον 79e 

ἀπαθανατιζομένων ἀρσταῖς οὗ φθαρτών σωμάτων ἀστὶ 

yéveous, ἣν ἐπὶ τοὺς καλοχόγαθίας ἡγομόνας ὡσανεὶ γον- 

νητὰς καὶ πατέρας ἄναφόροσθαι συµβαίνον. 

,, Ecce genus unum et labium unum omnium" — vitiorum con- 
cordia. ,,Coeperuntque hoc facereí* — coeperunt, 
non perfecerunt. (29. 30.) 

29. Κατὰ δὲ τῶν im ἀδικίαις σαμνυνοµένων eimi 
xvQL06 * » Ido γένος 8» καὶ ὶ χόῖλος ἓν πάντων"», icow τῷ' 

Ἰδοὺ µία οἰκθιότης xo συγγένεια, καὶ πάλιν ἁρμονία καὶ 
συμφωνία 7 αὐτὴ πάντων ὁμοῦ, μηδενὸς ἠλλοτριωμένον 
την }νώμην uno ἀπβδοντος, xad na ἔχδε xa) Ld as- 
θρώπων ἄμούσων. Τὸ γὰρ quoq, θιον ovroic ὄργανον 
πᾶσι τοῖς φθόγγοις ὅστιν ὅτε δί ὅλων ἐκμαλὲς 1 ποὺ αἱ ἀπφ- 
δὸν ov μετρίως xaO same, πρὸς ἀναρμοστίαν ἄπρως — 
— καὶ πρὸς τό ἀσύμφωνον συμφωνίαν μόνον 
ἄγον. Kol ἐπὶ τῆς πολέτιδος τὸ κατασκεσαστὸν παφα- 
πλήσιον ἐδαῖν ὅστιν' ἔτι γὰρ ἄμφημορωαὶ καὶ διάτριτοι 
xoi ταταρ]αἴζουσαι παρὰ "auci ἑατρῶν λογόμανοω 718- 
φίοδοι ue ἡμέραν τ καὶ Σύκτωρ περὶ τὰς αὐτὰς eges 
κατθσχευάκασι τὴν εἰς τὰ αὐτὰ τάξιν φυλάττουσαι. To 
δὲ ,, Καὶ τοῦτο ἤρξαντο [*] momo ust οὐ ματρέου 
σχετμασμοῦ λέλενται ; διόει τοῖς ἑᾳδιουργοῖ ov τὰ ps 

τοὺς ὁμοφύλους μύνον συγχᾶῖν δίκαια ο 
Ίδη καὶ τῶν ὀλυμπίων ὀτιβαβου» ἐτόλρησα», οδικέαν ; μὲν 
σπθίραντᾶς» ἄσέβλιαν δὲ Φερίσαντος. Ὄφελος δὲ τοῖ; 
ἆθλίοις οὐδέν' οὐ γάρ, ὥεπερ ἀδικοῦτας ἀλληλονς πολ- 
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la ὧν ἂν ἐθελήσωσι ἀνύουσιν, ἔργοις βεβαιούµενοι τὰ 
βουλαϊς a ἄγνώμοσιν ἐπιλογισθέντα, οὕτω καὶ ἀσεβοῦντος" 
ἀζήμια γὰρ καὶ ἀπήμονα τὰ θεῖα, τοῦ δὲ πλημμελεῖν sic 
αὐτὰ oi δυσιάθαρτοι τὰς ἀρχὰς εὑρίσκονται µόνο», πρὸς 
δὲ τὸ τόλος φθάνουσιν οὐδέποτα. — 410 καὶ λέγεται τοῦ- 
το » Holayto stosgou**, Κοροσθέντος ol τοῦ — 
vousũ ἅπληστοι τῶν ἐν yj καὶ Φαλάττῃ xoi ἀόρι ρα 
φδαρτῆς φύσεως ἔλαχε, κακών, ἐπὶ τὰς ἓν οὐρανῷ Dolor 
QUO SiS μετατάξασθαι δµνοήώησαν ἅ ἐστι τῶν ὄντων 
ἔξω τοῦ xor οφεῖν ξφος 9 ἐστὶ διαθαῖναι τὸ παράπαν 
οὐδέν. Καὶ αὐτὸ μόντοι τὸ βιαοφημαῖν ov τοῖς xax 
γορουμένοις ἐπιφέρθι 3:0. μίαν, & τῆς ἀῑδίου φύσεως 
ου πο ἐξίσταται, ἀλλά xoà τοῖς καταιειωµένοις συμφο- 

ρὰς ἀνηκόστους ovx ἐπειδὴ | μέντοι μόνον ἤρξαντο, πρὸς 
τὸ τέλος ἐλεῖν ἀδυνατήσαντος ἀσθβοίας, διὰ τοῦτ ov- 
τοὺς οὐχ ὡς διαπραξαµένους ἔκαστα ὧν διανοήθησαν 
απιατόον; Τούτου χάριν καὶ τετολειωκέναι qui τὸν 
πύργον αὐτοὺς, οὐ τολοιώσαντας, ἐπειδὰν λέγη' ,,Kv- 
ριος χατέρη igi» τὴν πόλο xoi τὸν mgro (Gen. 11, 
$), οὐχ ὃν οὐκοδομῆσαι µέλλουσιν, ἀλλ Ov xol inar 
qon. 

39. Tis οὖν πίστις τοῦ μή τοτε]οσιουργήσθαι τὴν 

ατασκονήν;  ἐνάφγοια πρώτη. ἆῆς γὰρ ὁτιοῦν µέ- 
gos ἄμήχανον οὐρανοῦ Ψψαῦσαι, διὰ τὴν ἔμπροσθεν. ai- 
tíay, onm οὐδὲν κάτρον πθριφερδίας à ἅπταται. ip 
qo δὲ, ὅτι 0 αἰθὴρ i ἱορὸν πρ φλόξ ἐστιν ἄσβοστος, dc 
καὶ αὐτὸ δηλοῖ τὸ ὄνομα, παρὰ τὸ αἴθεινι 0 δή καίδεν 
ἐσεὶ κατὰ γλὠτναν οἱρημένον. Magie; δὲ µία μοῖρα 

$ * hir d verba restitui vult it&: c τι τῶν ὄντων ἔδω κακηγορεῖν 

Puiro Il. U 
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τῆς οὐρανίου πυρᾶς. , ἥλιος, ὃς, τοσοῦτον γῆς ἀφοστώς, 
ἄχρι μυχῶν τὰς ἀκτῖνας ἐπμτέμπων αὕτην te καὶ τὸν ἀπ 
αὐτῆς ἀνατείνοντα μέχρι της οὐρανίου σφαίρας ἀέρα p 

σθι ψυχρὸν ὄντα τῇ μὲν ἀλθαύνθι, τῇ δὲ καταφλόγει t 

μὲν re ὅσά f| µακρὰν ἀφέστηκεν αὐτοῦ. τῆς φορᾶς 7 

ἐγκάρσια παρακέκλιται, ἀλθαδθι µόνον, τὰ Ó ἐγὺς s 7 

ἐπ εὐθείας ὄντα καὶ ngocayoxedes Ba. Εἰτανθ ot- 
τως ὄχει, τοὺς ἀναβαδειν τολμῶντας ἀνθρώπους on 
αναγχαῖον ἦν ἐμπεπρῆσθαι κεραυνωθόντας, ατελους at- 

τοῖς τῆς μεογαλουργηθείσης ἐπινοίας γ9νομένης. Τοῦτ 

ἔοικον αἰνέττοσθαι διὰ τῶν αὖθις λεγομένων" » Exrot- 

cavro* γάρ, quoi», »οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸ) 

πύργον”- (Gen. 11, 8) — ov δήπου [*] ταλθιώσαντε;, 
ἀλλὰ ταλοσιουργῆσαι χωλνό έντες διὰ τήν ἐπιγενομένην 

σύγχνσιν. Ov μην ἐκποφεύγασι τὴν τῶν διατεράξεων | 

αἰτίαν oi πρὸς τῷ βουλεύσασθαι xol ἐγκοχειρηκότος. 

At par. maleficium, patrasse scelus et decrevisse. 

31. Tov γοῦν οἰωνομάντιν xoi τερατοσκόπον : περὶ | 
τὰς ἀβεβαίους εἰκασίας ματαιάξοντα — xol yag μά- | 
ταιος ἑρμηνούσται Ῥαλαάμ — φησὶ ὃ ꝓouss μτφ 
ὁρῶντι χαταράσασθαι. (Num. 23, 4 ss.), καέτοι δια των 
λόγων οὐφήμους ποιησάµθονον εὐχάς, --- σκοπών οὗ τα 
λχθέντα, à προµηθοίᾳ 9εοῦ μετεχαράττατο οἷα δόκι- 
μον ἀντὶ κιβδήλου νόμισμα, τὴν δὲ διάνοιαν, ἐν y τὰ 
βλάψαντα πρὸ τὼν ὠφελησάντων ἀνοπολεῖτο. Ἔστι δὲ 
Quest πολέμια ταύτα, στοχασμὸς ἀληθείᾳ, καὶ ματαιό- 
της ἀπιστήμῃ, xoi ἢ δίχα ἐνθουσιασμοῦ μαντεία νηφού- | 
σῃ σοφίέᾳ΄ καὶ ἂν ἐξ ἐνέδρας μέντοι τι ἐπιχειρήσας ἀνε- | 
Adiy τινα μὴ δυνηθῇ κτεῖναι, τῇ τῶν ἀνδροφόνων οὐδὸ 

, 
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ττον ὕποχος δέῃ καθέστηκε», ὣς 0 γραφδὶς περὶ τού- 
ων δηλοῖ νόμο». » Ey γάρ, qu φησί, τις ἐπιθῆται τῷ 

λησίον ἀποκτεῖναι αὐτὸν δόλῳ, καὶ καταφύγῃ, ἐπὶ του 
λυσιαστηρίου λήψῃ αὐτὸν Θανατῶσαι. * (Exod. 21, 14) 
Ko£ros ἐπιτέθεται μόνον, ovx ἀνῄρηκεν. 2i ἴσον ἡγή- 
"ατο ἀδίκημα τῷ κτεῖνὰι τὸ ῥουλφύσαι τὸν φόνον᾿ οὗ 
άριν οὐδ᾽ ἱχέτη γενομένῳ δέδωκεν à αμνηστία» , ἀλλὰ καὶ 
€ ἱεροῦ ἐκέλευσεν ἀπόάγειν τὸν ἄγιέρῳ vun χφησάμο- 
ον. -γίερος δὲ ov ταύτῃ μόνον, ὅτι κατὰ ψυχῆς τῆς 
usi ζην δυναμένης ἀρετῶν κτήσει τε καὶ χφήσει τὸν διὰ 
τροοβολῆς xoxias φόνο» ἐῥούλευσον, ἀλλὰ xei ὃτι Φεὸν 
"ms ἀνοσιουργοῦ τόλμης αὐτιᾶται' τὸ γὰρ »καταφύγῃ 

ιοιοῦτον ὑποβαλλει νοῦν, διότι πολλού, τὰ καθ ἑαντῶν 
σιοδιδράσκειν éO έλοντες ἐγκλήματα καὶ ῴύοσθαι τῶν dp 
jig Ἰδίκησαν ἀξιοῦντες ἑαυτοὺς τιμωριῶν, τὸ οἶκεῖον ἄγος 
τῷ κακοξϊ μὲν μηδενός, ἀγαθῶν δὲ o ἁπάντων αἴτίῳ πρου- 
Ἰάλλουσι, Φεῷ. 4 καὶ am αὐτῶν βωμῶ» τοὺς τοιού- 
τους ἀππάγθιν ὅσιον εἶναι ὀνομίσδη. Aix δὲ ὑπερβαλ- 
ἰσυσαν κατὰ τῶν ἐπ ἀθεότησι λόγων οἰκοδομουμένων 
tui συγκροτούντων ὁρίζει, Tj» ἴσως τινὲς τῶν ἀφρόνων οὐ 
ῥλάβην, ἀλλ ὠφέλθιαν ἀποτυπήσουαν' ον γὰρ ἐκλεί- 
er^, φησί», on αὐτῶν πώντα ῦσα. ἂν ἐπιδώνται ποι- 

ἐν (Gen. 11, 6). «Ὁ τῆς ἀποριγράπτου καὶ ἀμέτρον 
καιοδαιμονίας. ! πἀνθ oig αν à φρενοβιαβέστατος é ἐπι- 

δη νους, ὑποχείρια εἶναι καὶ ὑπήχοα, καὶ μηδὲν μέγα, 
μῆ μικρὸν voreolcau τὸ rogata, ἀλλ. cug;regei φθάνον- 
τα προαπαντᾶν πρὸς τὰς [3] χρδίας ἑκάστας, 

Ο quam salubria sceleris impedimenta! 

32. Wuy5s ταῦτα φρονήσεως χηρευούσης ἐστὸν ἐπί- 
. U2 
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δειξι, μηδὲν τῶν οἷς τὸ ἁμαρτάνειν ἐχούσης ἐμποδων' 
δύξαιτο γὰρ ἂν ὃ μη σφόδρα ἀνιάτως E ἔχων τὰ é V7t0- 
Φέσεως TOV νοῦ πάντα ἐπιλυταῖν αὐτῷ, ἵνα μή, τῷ κλέ- 
πτειν 5 μοιχούευν ἢ ἀνδροφονεῖν ἢ ἱεροσυλεῖν 7 7 tui τῶν 
ὁμοιοτρόπων ἐπιθέμενος, εὐοδῇ, μυρία δὲ evolaxg τα 
χωλυσιοργήσοντα. Κώλυσις μὲν γὰρ τὴν μεγίστη» po- 
σον, αδωίαν, ἀπιοβόλλει, σὺν ἀδείᾳ δὲ ἐπεξελθὼν Tov 

ἄναδέξεται. Τί οὖν ἔτι τὰς τῶν τυράννων τύχας, e µα- 
κάριου : ζηλοῦτε καὶ Φαυμάζατε, δὲ ας ευπετῶς ἕχαστα 
ἐπεξιάσι», ὧν ἂν ὃ ἐκλελυττηκὼς καὶ ἐπερθηριωμένος ré 

φοῦς, xai ἐν ἑαντοῖς δέον ἐπιστένειν, s ve ἀπορία καὶ 3 
ἀσθένεια κακοῖς λυσιτελές, ὡς περιουσία xoi ἰσχὺς cya- 
Φοῖς ὠφελιμώτατον; ; Fic δέ τις τῶν ἀφρόνων» ᾖσδημι- 
νος sic ὅσην καχοδαιµονίας ὑπερβολὴν ἄγει ἢ τοῦ δια- 
μαρταάνειν ἐκεχειρία, μετὰ παβῤῥησίας εἶπε' ,, Μείζων 5 
αἰτέα μου τοῦ ἀφεθῆναί µε... (Gen. 4, 13.) IIoyyale- 
πον γαρ ἄχαλίνωτον ἐαθῆναι Muri ἀτίθασσον οὐσαν 
ἐξ ῥαυτῆς, T ἣν μόλις ἡνίαις μαι ἐπανατάσθως µαστίγω 
ἐστὶ κατασχόντα πραῦναι. Διόπερ λόγιον. τοῦ ro 
Φεοῦ μεστὸν ἡμερότητος ἐλπίδας χρηστὰς ὑπογράφο 
τοῖς παιδείας ἐρασταῖς ἀνῄρηται τοιόνδθ᾽ ,,Ov μή σε 
ἀνῶ, οὐδ' ov µή 08 ἐγκαταλίπω.“ (Jos. 4, 5.) Tw» Tuo 

τῆς ψυχής δεσμὼν χαλασθέντων, οἷς διεκρατεῖτο, ἡ 9) ueri- 
στη παρόπεται συμφορὰ καταλθιφθῆναι υπὸ δτου, ὃς 
τοῖς ὅλοις δεσμους τὰς ἑαντοῦ ὄνναμεις περεῇψεν ἀῤῥη- 

κτους, αἷς τὰ πάντα σφίγξας άλντα εἶναι βούλεται. Ai- 
79: μέντοι καὶ ἑτέρωθε, ὅ ὅτι ,,πανθ, ὅσα Oecum χαταδέ- 
δεται, καθαρα doti» (Num. 19, 15), ἐπειδὴ τῆς άχα- 
Φαρτου φθορᾶς αἴτιον 7] διάλυσι. Minor οὖν ἴδων 
τινα οἷς ἂν ἐπνθῆται πᾶσιν εὐμαρῶς ἐπεξιόντα Θσυμα- 
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σης o κατορθοῦντα, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον ὡς ἀποτυγχά- 
νοντα οἴκτζου, ὅτι αφορίᾳ μὲν ἀρατῆς;, κακίας δὲ θύφο- 
oi χρώμανος διαταλαῖ. 

» Agite, descendamus et confundamus linguam eorum. ** Nume- 
ro plurali Deus unus angelos ministros alloquitur. (33.34.) 

33. Σχέψασθαι δὲ ov παρεργὼς ἄξιον, τί ἔχει λό- 

yov τὸ εἰρημένον ἐκ προοώπου τοῦ Ó&ov: ,4devrs xoi 
καταβάντες συγχέωµεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶτταν. * (Gen. 
44, 1. ) Φαίνεται 799 διαλαγόµανός τισιν ὡς ἂν συνθρ- 
yog αὐτοῦ. To δὲ αὐτὸ καὶ πρότερον ἐπὶ τῆς τοῦ ay- 
θρώπου Ἀατασκενῆς ἀναγάγραπται" »Elne'* γάρ, qna 
"κύριος 0 Φεός' ἀΠοιήσωμον ἄνθρωπον xot αἰκόνα ημε- 
τέραν καὶ καθ ὁμοίωσιν (ibid. 1, 26), τοῦ »Ποιήσω- 
— — ἐμφαίνοντος. Koi πόλιν υεἶτεν à 0 θεός: 
Ἰδού, 7έγονεν -Ἀδὰμ ὡς elc η ἡμῶν, τοῦ Σινώσκθιν καλὸν 
xoi 7tovrgóy". (ibid. 3,22)* [*] τὸ γὰρ ,,ex eic ἡμῶν" οὐκ 
ἐφ δνός, ἆλλ ἐτεὲ πλειόνων τέθοται. “Αεκτέον οὖν ἐκθῖνο 
πρῶτον , ὅτι οὐδὲν τῶν ὄντων ἐσότιμον ὑφέστηκε Φεῷ, 
ἀλλ ἔστιν elg à. ἄρχων καὶ ἡγεμὼν καὶ βασιλθύς, ᾧ πρυτα- 
veveiy καὶ διοικεῖῦν uovo Θέμις τὰ σύµπαντα. To yoQ 

Ovx ἀγαθὸν πολυκοιρανύ, sic κοίρανος ὅστω, 
εἷς βασιλεύς, 

οὐκ ἐπὶ πόλεων καὶ ἀνθρώπων Myorr ἂν ἐν δίκῃ μᾶλ- 
λον, ἢ ἐπὶ κόσμου καὶ Θεοῦ δνὸς γὰρ ἕνα πονητήν τα 
καὶ πατέρα πάλιν, καὶ δεσπότην o ἀναγκαῖον εἶναι. 

34. Τούτου δη προδιομολογηθέντος ἀκόλουθον a ἂν 
ety Cuvupolysiy τὰ ἄρμόξοντα. Tiy οὖν ἐστι, σκοπώ- 

pev. — Eig ὢν ὃ θεὺς ἀμυθήτους περὶ ἀντὸν ἔχει δυνά- 
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µεις αρωγοὺς καὶ σωτηρέους τοῦ ̓Τενομένου πασας, eis 
épqpigoytou, xoi oi κολαστήριοι” ἔστι δὲ καὶ κολασις ovx 

ἐπιζήμιον, à ἁμαρτημάτων οὖσα κώλυσις. xai ἐπανόρθωσι. 
4i ov τούτων τῶν δυνάµεων ὃ ἀσώματος xoi »oqto; 
ἐπάγη κόσμος , τὸ TOU φαινομένου τοῦδε ἀρχέτυστον. 
ἰδέαις ἀοράτοις συσταθείς, Gira οὗτος σώμασιν ὃ ὅθατοῖ,. 
Καταπλαγόντες οὖν τινες τὴν ἑκατέρου τὼν κόσμων gx- 
ew, ov μόνον ὅλους ἐξοθείωσα», ἀλλὰ καὶ τὰ κάλλιστα | 
τῶν ἐν αὐτοῖς μερών, ἤλιορ καὶ σελήνην καὶ τὸν σύμπαν- | 
τα οὐρανόν , Gap οὐδὲν αἰδοσθέντες, Φ9οὺς ἐκάλεσατ. 
τω» τὴν ἐπίνοιαν κατιδὼν Μωυσῆς φησι" Κύριε, xiou. 

βασιλθῦ τῶν O89» (Deut. 10, 11), [etc] ἔνδειξιν της παρ 

ὑπηκόους ἄρχοντος διαφορᾶ». Ἔστι δὲ xai κατὰ τὸν 
ἄέρα ψυχών ἀσωμάτων ἱερώτατος χορός, ὀπαδὸς τῶν 
οὐρανίων' ἀγγέλους γὰρ τὰς Vrxös ταύτας εἴωθε καλεῖν 
ὃ Φεσπιῳδὸς λόγος. Πάντ οὖν τὸν στρατὸν . ἑκάστων 
ἐν ταῖς ἁρμοττούσαις διακεκοσμημένον. τάξεσιν ὑτεηρέτην | 
xol Φεραπευτὴν θἶναι συµβέρηκε τοῦ διακοσμήσαντος 
ἠγεμόνος, ᾧ ταξιαρχουντι κατὰ δίκην καὶ Φεσμο» E E7LE- 
te λθιποταξίου γὰρ οὐ θδέμις αλώναί mors τὸ sor 

στράτευμα. Βασιλεϊ δὲ tais ἑαυτοῦ δυνάµεσιν ἐμπρεπὲς 
ὁμιλεῖν te καὶ χρῆσθαι πρὸς τὰς τῶν τοιούτων πραγµα- 
των ὑπηρεσίας, οἶςπερ ἄρμόττει µή ὑπὸ μόνου πήγνυ- 
σθαι Φεοῦ. Χρεῖος μὲν οὐδανός ἐστιν ὃ TOU παντὸς 
πατήρ , oc δεῖσθαι τῆς ap ἑτέρων δὲ ἐθέλοι δηµιουργή- 
goi τὰ δὲ πρέπον ὁρῶν ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς 7ινοµένοις, 
ταῖς ὑπηνόοις δυνάµεσιν ἕ ἔστιν a 3 διαπλάττοιν ἐφηκεν, οὐ- 
δὲ ταύταις sie ὅταν αὐτοκραάτορα δοὺς τοῦ τελοσιουργεῖν 
ἐπιστήμην, Ἡ ἵνα µή τι πλημμεληθαίη τῶν ἀφικνουμένων εἰς 
Υένεσιν. 
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Quatenus peccat — angeli sunt eius auctores. 

35. Ταῦτα μὲν οὖν ἄναγκαῖον ἦν προτυπῶσαι. T» 
δὲ χάριν», ἤδη λακτέον. 'H μὲν φύσις τῶν ζώων si; Té 
ἄλογον καὶ λογικὴν μοῖραν ἐναντίας ἀλλήλαις ἐτμήθη τὸ 
πρῶτον᾽ [7 5 δὲ ov λογική πόλιν eic τε τὸ φδαρτὸν καὺ 
ἀθάνατον εἶδος, φῦαρτὸν p» TÓ ἀνθρώπων, ἄφθαρτον 
δὲ τὸ ψυχών ἀσωμάτων, ot κατά T8 LL καὶ  οὐρανὸν 
περπεολοῦσι. Κακίας δὲ ἀμέτοχοι p εἶσιν αὗται, τὸν 
ἀκήρατον xoi εὐδαίμονα κλήρο» ἐξ ἀρχῆς λαχοῦσαι, καὶ 
τῷ 'συμφορῶν ἄνηνύτων οὖκ ἐνδεθεῖσαι χωρίῳ , σώματι’ 
ἀμέτοχοι δὲ καὶ ob τῶν ἁλόγων, παρ ὅσον ἅμοιροῦσαι 
διανοίας, «οὐδὲ τῶν ἐκ λογισμοῦ συμβαφόντων & ἐκουσίων 
ἀδικημάτων ἀλίσκονται. M όνος δὲ σχεδὸν. ἐκ πάντων ὃ 
ἄνθρωπος ἄγαθῶν καὶ κακὼν yo» ἐπιστήμην αἱρεῖται 
μὲν πολλάκις τὰ φανλότατα, φεύγει δὲ τά σπουδης ἄξια, 
ὥς αὐτὰ μάλιστα ἐπὶ τοῖς ἐκπρονοίας & ἁμαρτήμασι κατα- 
γυώσκεσθαι. Προρηκόντως ού» τὴν τούτου κατασκευην 
0 Θεὸς περιῆψε καὶ τοῖς ὑπάρχοις. αὐτοῦ» λόγων" »Iouj- 
caper. ἄνθρωπον" (Gen. 4, 26), ἵνα αἱ μὲν τοῦ yov κα- 

τορθώσεις ἐπὶ αὐτὸν ἀναφόρωνται μόνο», ἐπ ἄλλους δὲ 
ci ἁμαρτίαι. — Os γὰρ τῷ πανηγεμόνι ἐμπρεπὸς οὐκ 
ἔδοξεν εἶναι την ἐπὶ καλίαν 000» ἐν ψυχῇ λργικῇ δι ἑαυ- 
τοῦ δημιουργῆσαι' οὗ χάριν τοῖς pst αὐτὸν ἐπέτρεψε 
ti» τούτου τοῦ μέρους κατασκονή». Ἔδει γὰρ xai τὸ 
ἀντίπαλον τῷ ἀκουσίῳ τὸ ἐκούσιον sig τὴν τοῦ παντὸς 
συμπλήρωσιν κατασκευασθὲν ἀναδειχθῆναι. 

Deus boni tantummodo auctor. 

36. Tovro μὲν δὴ ταύτῃ λελέγθω. «Προζηκει δὲ 

. 
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καὶ ἐκεῖνο λελογίσθαι , ὅτι μόνον αγαθών ἐστιν o ο — 
αἶτιος, πακοῦ δὲ οὐδενὸς τὸ παράπαν, ἐπειδη xoi τὸ 
σβύτατον τῶν ὄνεων xai τθλειότατον ἀγαθὸν αὐτὸς v». 
Ἐμπροπέστατα δὲ τὰ οἶκεῖα τῇ δαυτοῦ φύσει δηµιουρ- 
ré», ἄριστα τὸν ἄριστον, τὰς μέντοι xata πονηρών xo- 
λάσθις διὰ τῶν vm αὐτὸν βοβαιοῦσθαι. Ἀζαρτυρεῖ δὲ 
μου τῷ λόγῳ καὶ τὸ εἱρημένον ὃ ὑπὸ τοῦ τελειωθέντος & 
ἀσκήσοως t00e* 0 Ss; ὃ oͤ τρέφων us ix νεότητος, 0 
ἄγγελος 6 ο ῥυόμενός pus ἐκ πάντων τῶν χαχῶν. xx (Gen. 48, 
16.) Ὁμολογεϊ γὰρ καὶ οὗτος ἤδη, on τὰ μὲν me 
τῶν ἀγαθῶν, ἅ φιλαρέτους τρόφοι ψυχός, ἐπὶ Φοὸν ἄνα- 
φέρδται µόνως aluo», 5 δὲ τῶν κακών μοῖρα ἀγγέϊοις 
ἐπεεέτρατιται πάλι, οὐδὲ ἐκθένοις ἔχουσι τήν τοῦ πολα- 

buy αὐτοκράτορα ἐξουσίαν, ἵνα μηδανὸς, τῶν εἲς φδορᾶν 
τδινόντων 7] σωτήριος αὐτοῦ κατάρχῃ φύσι.. «4ιὸ Asyes 
» eite, xatapavrec συγχέωμεν."' (Gen. 11, 7.) 0i μὲν 
γὰρ ἀσεβεῖς τοιαύτης ἐπαξιοι δένης τυγχάνουν, ἵλδως καὶ 
θὐαργέτιδὰς xoi φιλοδώρους αὐτοῦ δυνάμεις οἰκειοῦσθαι 
τιμωρέαις. Ei dox μέντον τῷ 7*ei τῶν ἀνθρώπων à ὠφε- 
λίµους ὑπαρχούσας , δὲ ἑτέρων αὐτὰς ὥρισεν: ἔδει γὰρ 
τὸ μὲν ἐπανορθώσεως ἀξιωθῆναι, τὰς δὲ πηγὰς τῶν ἆ Gay- 
νάων αὐτοῦ χαρίτων ἀμηγεῖς κακῶν [*] ovx ὄντων µόνο», 
ἀλλά καὶ νοµιζοµένων, φυλαχθῆναι. ' 

Σύγχυσες, pibus, κρᾶσις. ,, Confundamus linguam etc.** i. e. 
muta surdaque faciamus vitia. 

31. Τίς δέ ἐστιν ἡ σύγχυσις, ἐρευνητέο». πῶς οὖν 
ἐρουνήσομεν; Οὕτως, ὥς γέ μοι φαύαται. ἀζολλάκι», 
οὓς πρότορον οὐκ ᾖδειμεν, ἀπὸ τῶν συγγενών καί τινα 
πρὸς αὐτοὺς ἐχόντων ἐμφέρδιαν ἐγνωρίσαμεν ' οὔκοῦν καὶ 
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ράγματα τὸν αὐτὸν τρόσεον, ἃ μη éco». ἐξ ἑαυτῶν κα- 
αλαμβώεσθαι, δηλα révowr ἂν κατὰ τὴν τῶν οἰκδίων 
"rois ὁμοιότητα. Τίνα οὖν ioi συγχύσον πρόγµατα 
igoter ; Ἡ μῖξιο, ὥσπερ ὃ παλαιὸς λόγος, xoi agamus" 
d 7) μὲν μῖξιο ἐν ξηραῖς, 1 δὲ "elec ἐν ὑγραῖς οὐ- 
ίαις δοκιμάδαται. Mitis uiv OU» σωμάτων διαφερόν- 
ων ἐστὶν οὐκ ἐν κόσμφ παράθοσις, ὥσπερ ἂν Bl τις σω- 
)0y πεοιήσθι κρνθὰρ 4 καὶ πυροὺς xai ὀρόβους καὶ ἄλλα τὰ 
ἴδη τῶν σπαρτῶν εἰς τὸ αὐτὸν δἰρανογκών' κρᾶσις δὲ ου 
παράθοσις, ἀλλὰ τῶν ἀνομοίων μερῶν εἰς ἄλληλα εἶςδυ- 
ομένων. δὲ ὅλων ἀντιπαρέκτασις, ἔτι δυναµένων ὀπιτοχνή- 
gs. τινὶ διακρύοσθαι τῶν ποιοτήητω», — ὡς ini οἴνου 
καὶ ὑδατός φασι 7ίνοσθαι, συνελθούσας μὲν γὰρ τὰς 

οὐσίας ἀποταλαῖν. agni», τὸ δὲ κραθὲν οὐδὲν 7 ἧττον ἄπο- 
πληροῦσθαι πᾶλιν elc τὰς ἐξ ὧν ἀποτελόσθη ποιότητας, . 

σπόγγῳ γὰρ ἐλαιωμένῳ τὸ μὲν ὕδωρ ἀναλαμβάνοσθαι, 
τὸν δὲ οἶνον ὑπολδίποσθαι, μήποτο inedia ἐξ ὕδατος 
Ἶ σπογγίας ένεσίς ἐστι, τὸ μὲν οἰκεῖον ύδωρ τεόφυκον 
ἀναλαμβάνοσθαι πρὸς αὐτῆς x τοῦ αράµατος, τὸ Ó ἆλ- 
λότριον ὑπολθίπεσθαι, ὃ olyos. «Σύγχυσις δέ ἐστιφθο- 
θὰ τῶν ἐξ αρχῆς ποιοτήτω», πᾶσι τοῖς µέροσιν ἀντιπαρ- 
Εκτεινοµένων οαἷς διαφορούσης μιᾶς γένσιν, ὡς ἐπὶ τῆς 
ἐν aque] τατραφαρµάκον συντέτουχο. Κηρὸς γὰρ xoi 
στέαρ καὶ πίτα ῥητίνη TB, οἶμαι, συνελθ όντα | ταύτην 

ἀποτελθῖ: συνδεθείσης δὲ à ἁμήχανον ἐπὶ τὰς εξ ὧν συνθ- 
τέθη διακριθῆναι δυνάμεις, αλλ ἑχάστη μὲν αὐτῶν ἠφά- 
γισται, πασῶὼν δὲ φδορὰ μίαν. ἐξαίρατο» ἄλλην ἐγέννησθ 
ὀύναμιν. Ὅταν δὲ ἀπεδιλῇ σύγχνσιν τοῖς ἀσθβέσι λογι- 
σμοῖς 0 sóc, ον µόνον ἑκάστης καχίας τό το δἶδος xai 
την δύναμιν ἀφανισθῆναι κελεύει, ἀλλὰ καὶ τὸ συνθρα- 
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»σθὲν ἐξ αὐτῶν, ἵνα μήτε τὰ µέρη καθ avro, ux? ! 
πάντων σύνοδός τε καὶ συμφωνία πριβαλληταί 106 
ioxi ἐπὶ καθαιρέσει της ἄμοένονος μοίρας. Ον pe 
q»ei »Συγχόωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τήν γλῶττα», ἵνα µη ἀκον- 
σωσε ἕκαστος τήν quor TOU πλησίον“ (Gen. 11, 7. 
ὅπερ lvo» ἐστὶ τούτῳ" Κωφὸν ἕχαστον ἐργασωμῦο 
τῶν κακίας μερῶ», ὡς μήτε ἰδίαν ἀφιέναι, μήτε συντχο’ 
ἑτέρῳ βλάβης αἴτιον γέηται. 

Aliorum de confusione linguarum sententia, — Xvyyvons à 
διακρέσει, τοµῇ], διανεµήσευ discrimen. 

38. Ταῦτα μὲν fuic. Oti δὲ τοῖς ἐμφανέσι κα 
σροχείροις μόνον ἐπακολουώοῦντος οἵονται Τότου [. 
διαλέκτων Ἑλλήνων τε καὶ Βαρβάφων ὑπογράφοσὺ du. 
οὓς ovx ἂν αἴτιασάμενος — ἴσως γὰρ αλη θα καὶ αὐτοὶ 
χρῶνται λόγῳ — παρακαλέσαιμ ἄν, μὴ ἐπὶ τούτων ση; 
2αε, μετελθεῖν δὲ ἐπὶ τὰς τροπικὰς ἀποδόσεις, νομό 

τας τὰ μὲν ῥητὰ τῶν χρησμῶν σχιᾶς Έενας dosi σωμά- 
των εἶναι, τας ὃ ἐμφασομένας δυνάμεις τά derat 

ἀληθοίᾳ πρόγµατα. άΐδωσι μέντοι πρὸς τοῦτ agoſ 

nas. τὸ εἶδος τοῖς us) τυφλοῖς τὴν. διανοιαν ὃ 0 vouod n; 
αὐτός, ὥσπερ ἄμέλοι καὶ ἐφ ὧν νῦν ἐστιν ὃ λογο) τὸ 
γὰρ Υωόμενον σύγχυσιν προρδῖπαν, παΐτοι- 5, ei διαλέιώ» 
7ένοσιν αὐτὸ μόνον ἐδήλον, καὶ ἂν ὄνομα οὐθυβο]ώνρο 
ἐπεφήμισεν avii συγχύσεως διάκρισι. Ον 74 ) ov 
ται τὰ τθμνόμενα, διακρόνεται δὲ ἔμταλιν, καὶ 8r " 
μόνον ἐναντίον 6 ὄνομα ονόματι, ἀλλ ἔργον lore- Ap 
χνσις μὲν γάρ, ὡς ἔφην , ἐστὲν φθορὰ τῶν ἁπλών ὁωέ- 
psa sic συμποφορηµένης μιας 7ένοσι, διάκρισι δὲ irit 
sig πλείω τοµή, καθάπερ ἐπὶ γένους xoi τῶν xaJ anm 
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sica» ἔχειν συντέτευχεν, ὥστε, εἰ uloy οὔσαν φωνὴν ἐκέ- 
λευσθ τέμνειν ὃ σοφὸς εἰς πλδιόνων διαλέκτων αμήματα, 
πεφοςεχοστέροις ἂν xoi πυριωτέροις ἐχρήσατο τοῖς ὀνόμα- 
σερ τομῆν 7 διανέµησιν ἢ ? διάκρισιν 5 ή τι ὁμοιότροπο» ei- 
στών, οὐ τὸ μοχόμενον αὐτοῖς, σύγχνυσυ. 3λλ ἔστιν' 5 
σπουδή διαλῦσαι τὸ κακίας στῖφας, τὰς ὁμολογίας αὐτῆς 
ἀκυρώσαι, τὴν κοινωκίαν ἀνελεῖν, τὰς δυνάμεις ἀφανίσαι 
καὶ διαφθεῖραι, τὸ τῆς ἀρχῆς κράτος, ὃ δειναῖς ὠχυρώ- 
σατο παρανοµἰας, καθελθῖν.  Ovy ὁρᾷς, ὅτι καὶ τῶν 
φυχῆς 9 πιλάστης μερών οὐδὲν οὐδενὶ eic τὴν τοῦ ἑτέρου 
κοινωνίαν ἦγαγον, αλλ ὀφθαλμοὺὶ μὲν οὐκ ἂν ἄκούσειαν, 

cro δὲ ovx ἂν Φεάσαιντο » χαῖλος δὲ & στόματι οὔκ ἂν 
ὄσφροιτο, οὐδ᾽ ἂν 7εύσαιντο ῴϊνας, OUT av λόγος οὐδὲν 

ἂν τῶν κατὰ τὰς αἰσθήσεις παθοι, οὐδ᾽ ἔμπαλιν ῥῆξαι 
φωνήν δύναμ ἂν αἲ ἴσθησιο; Ἔγνω γὰρ ὃ τοχνίτης, ὅτι 
τὸ μή ἀκούθιν ἕκαστον τούτων τῆς τοῦ πλησίον φωνῆς 

λυσιτελές ἐστιν, ἀλλὰ τὰ μὲν τῆς ψυχῆς µέρη ταῖς. οἶκεί- 
αις δυνάμεσιν ἄσυγχύτοις χρῆσθαι πρὸς τὴν τῶν ζώων 
ὠφέλειαν καὶ τὴν πρὸς ἄλληλα κοινωνέαν * ἀφῃρῆσθαι", 
τὰ δὲ τρ κακίας εἰς σύγχυσιν καὶ φθορὰν ἄχθῆναι παν- 
τελῆ, ἵνα rire συμφωνήσαντα, μήτο καθ ἑαυτὰ ὄντα ζη- 
μία τοῖς ἄμδίνοσι γένηται. Παρ ὁ καὶ yn » 4 i507 8iQ8y 
αὐτοὺς κύριος éxsi ey" (Gen. 11, 8), ἐν ico TQ" "Eoxé- 
ὅδασεν; ἐφυγάδευσεν 3 ἀφανεῖς ἐποέησεν τὸ γὰρ σπείέρειν 

τὸ μὲν ἐπιδόσεως καὶ αὐξήσοως καὶ γενέσθως ἑτέρων ἕνε- 
κα συµβαίνοι, τὸ δὲ απωλείας καὶ φθορᾶς. Ῥούλαται 
δὲ 0 φυτουργὸς Φεὸς σπδέρειν μὲν ἐν τῷ παντὲ [*] xoÀo- 
κἀγαθίαν, διασπεδέρειν δὲ καὶ ἐλαύνειν ἐ ἐκ τῆς τοῦ κόσμου 
πολιτείας τὴν ἑπάρατον ἀσέβειαν, ἵ i» ἤδη ποτὲ παύσων- 
ται τῆς καχίας πόλιν καὶ τὸν αθεότητος πύργον οἴκοδο- 
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μοῦντες μισάρετοι τρόπου Τούτων γὰρ σχεδασθέντων 
οἱ πάλαι ποφουγότος τὴν τυραννίδα της ἀφροσύνης ín 
κηρύγµατι κάθοδον οὐρήσουσι, 7θάψαντός ve καὶ βεβαι- 
ώσαντος τὸ κήρυγμα ] ὡς δηλοῦσιν oi χρησμοί , ois 

διδίρηται Ὀ ότι » ̓Εὰν 7 5 διασπορά σου ἀπ ἄκρου του 

οὔρανοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, ἐχεῖθεν συναξα c£" 
(Deut. 30, 4). Nors τὴν μὲν αρετών συµφωνίαν έμαρε- 
πὲς ἁρμόξρσθαι Se», τὴν δὲ xaxa διαλύει» Te καὶ 

φθείρειν. Οἰκοιότατον δὲ καχέας ὄνομα σύγχυσις' οὗ 
σεέστις ἐναργῆς πᾶς ἄφρω», λόγοις xai βουλαῖς καὶ nga- 
ξεσιν πα. xoi ποφορηµέναις χρώμενος. 
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( Cf. Gen. 12, 1—6.) 

[τ, 436. 
Terra, ez qua Abrahamus egredi iubetur, significat corpus 

cognatio sensum, patris domus orationem proltam. — 

4. I, Λαἱ οἶπο κύριος τῷ «βραάμ' "AnshOs ἐκ 
τῆς γῆς σου xol ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου 
τοῦ πατρός σου eic τὴν γῆν, ἤν σοι δείξω' καὶ ποιήσω 
σε eic ἔθνος µέγα, καὶ οὐλογήσω cs, καὶ μεγαλυνῶ τὸ 
ὄνομά σου, καὶ ἔσῃ οὐλογητός' xol θὐλογήσω τοὺς θὖλο- 
γοῦντάς σθ, xoi τοὺς καταρωμένους σε καταράσοµαι, xoi 
ἐνευλογηθήσονται ἐν cel πᾶσαι ot φυλαὶ τῆς Tis. * (Gen., 
12, 1-3.) Ῥουληθεὶς ὃ Φεὸς τὴν ἀνθρώπου Very 
——— πρῶτον αὐτῇ δίδωσιν αφορμήν sig σωτἠρίαν 
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παντθλή, τὴν ἐκ τριῶν χωρίων μετωνάστασι» ; σώματος, 
αἰσθήσεως καὶ λόγου τοῦ κατὰ προφοράν: τὴν μὲν γὰρ 
γῆν σώματος, τήν δὲ συγγόνειαν αἰσθήσθως, τὸν δὲ τοῦ 
πατρὸς οἶκον λόγου σύμβολο» εἶναι συµβέρη»ε. 4ιὰ Ü 
Ὅτι τὸ μὲν σῶμα καὶ ἐκ γῆς ἔλαβο τὴν σύστασιν, καὶ 
ἀναλύσται πάλιν εἷς Την. Μάρτυο δὲ Μωυσής, ὅταν 
LR ή 8i, xol sig rv ἀπελούσῃ". (Gen. 3, 19), καὶ 
γὰρ παγήναί φησιν ovo, χοῦν εἰς ἀνθρωποίαν μορφη» 
τοῦ Φεοῦ διαπλάσαντος, ἀνάγκη δὲ τὸ λυύµενο» εἰς τά 

δθθέντα λύεσθαι. «Αἴσθησις δὲ συγγενὲς xoi ἄδελφον 
ἐστι διανοίας, ἄλογον λογικῇς, ἐπειδὰν μιᾶς auge 
ψυχῆς ταῦτα. ἀΤατρὸς δὲ οἶκος o [3] λόγος, à ὅτι me 
μὲν ἡμῶν ὃ »οῦς, σπείρων εἰς ἕκαστον τῶν μερών τας 
ἑαυτοῦ δυνάμεις καὶ διανέμων sig αὐτὰ τὰς ἐνθργσίας, 
ἐπιμέλειάν te καὶ ἐπιτροπὴν ἀνημμένος QTY. οἵ- 
κος δέ, ἐν ᾧ διαιτᾶται, τῆς ὅλης ὑπεξηρημένος otxiac ὃ 

λόγος᾽ xo deg γὰρ ἀνδρὸς ⸗ ὁστία, καὶ νου λόγος ἐνδιαί- 
τηµα᾽ ἑαυτὸν yov» καὶ ὅσα ἂν ἐνθυμήματα xp, ὥςτερ 
ἐν olxo τῷ λῤγῳ διαθεὺς καὶ διακοσµήσας ἐπιδεέχνυται. 

M Φαυμάσῃς δέ ; eL νοῦ τὸν λόγον i ἐν ἀνθρώπῳ κάκλη- 
κθν olxov, καὶ Υὰρ τὸν τῶν ὅλων οῦν, τὸν Φοό», οἶκον 
ἔχειν φησὺ τὸν ἑαντοῦ λόγον, οὗ τὴν φαντασίαν͵ ὃ ἀσχη- 
τὴς Jap» & ἄντικρυς ὁμολογΕῖ, ὅτι ,,Ovx ἔστι τοῦτο, ali 
η] οἶκος O80v* (Gen. 28, 41), ἴσον tà: 'O τοῦ «Φεοῦ οἵ- 
κος οὐκ ἔστι τοῦτο τῶν sic δεῖξιν ἐρχομένων, η συνόλως 
πιπτόντων υπ αἴσθησω ovx ἔστιν, ἀλλ αόρατος, αεί- 
δής, ψυχῇ μόνον ὡς ψυχῇ καταλαμβανόμενον. Τίς ἂν 
οὖν sin, πλήν ὃ λόγος à 0. πρεσβύτερος τῶν 7ἔνοσιν εἰλη- 
φότων, οὗ καθ ἄπερ οἴακος ἐνειλημμένου o 0 τών ὅλων xv- 

βθρνήτης πηδαλιουχεῖ τὰ σύμπαντα, καὶ ὅτο ἐκοσμοπελά- 



,338.] DE MIGRATIONE ABRAHAMI. 919 

[θε, χθησάµενος ὀργώνῳ τούτῳ πρὸς τὴν ἀνυπαίτιον τῶν 
ποτελουµένων σνύστασω; 

Egredere ex his** i. e. animum ab his averte, attende 
tibi ipsi. (2. 3.) 

2. Ὡς "m τοΐνυν rp μὲν τὸ σῶμα καλοῖ, συγγέ- 
..0ν δὲ τὴν oda Ot, οἶκον δὲ πατρὸς τὸν λόγον, δεδη- 
ώκαμεν. To δὲ »4nsiós ἐν τούτων΄. ovx ἔσθ' poto» 
D 4ιαζρύχθητι κατὰ τὴν οὐσίαν, ἐπὶ Θάνατον ἡ jv δια- 
ορούοντος 7 πρόσταξι , — ἆλλ ἴσον tà: Την }2ώμην 
λλοτριώθητι, πρὸς μηδονὸς περισχεθεὶς αυτών: ὑπερά- 
o or59: πάντων" ὑπήκοοί σου εἰσί, µηδόποτο à ὡς ἤγε- 
όσι χρῶ' βασιλεὺς ὢν ἄρχειν , ἀλλὰ μή ἄρχοσθαι πὲ- 
ιαέδενσο᾽ πάντα τὸν αἰώῶνα γένωσκθ σεαυτόν, ὥς καὶ 
Voies πολλαχοῦ διδάσκει, Aya» »Igóceye. σεαυτῷ« 
Exod. 34, 12), οὕτως γὰρ ὧν T8 ὑπακούειν καὶ ἐπιτάτ- 
8) προθῆκεν. αἰσθήσῃ. πελθε οὖν ἐκ τοῦ περὶ σε- 

χυνὸν 7Φῤδους, τὸ πομµίαρο», à ὦ οὗτος, ἐκφυγὼν δεσµω- 
ήριον; τὸ σῶμα, καὶ τας ὥσπερ εἱρκτοφύλακας ἡδονὰς 
cxi ἐπιθνμίας αὐτοῦ , mayti σ9ένει xoà πάσῃ δυνάμει 

μηδὲν τῶν bic κάχωσιν παρείς, ἀλλὰ πάντα Lr συλ- 
ἱήβδην ἐπανατεινάμενος. "Anais καὶ ἐν τῆς συγγενοῦς 
xig Drac" φυνὲ μὲν ὰρ κέχρηκας ἑκάστῃ σθαυτὺν καὶ 
έγονας ἄλλότριον τῶν δεδανοισμόνω» ἀγαθόν, ἀποβε- 
— τὸ ἴδιον' οἶδας δέ, xoi ἐὰν πάντες ἠσυχάξωσῳ, 
ὣς ὀφθαλμοί σθ ἄγουσι καὶ aito, καὶ ἡ ἄλλη τῆς συγγε- 
velac πληθὺς ἅπασα πρὸς τὰ φίλα ἑαυτοῖς' ἐαν δὲ Φέ- 

λῃς κοµίσασδαι [*] τὰ σαντοῦ δάνθια καὶ τὴν ἰδίαν κτῆ- 
σιν ποριῤαλέσθαι, μηδὲν αὐτῆς διαζούξας ἢ η ἀλλοτριώσας 

µέρος εὐδαίμονος µεταποιήσῃ βίου, χρῆσιν καὶ ἀπόλαν- 
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σιν ovx ὀθνείω», ἀλλ oixsloy ἀγαθῶν bic ἀθὺ χαρπούμε- 
2ος. «Άλλα μετανάστηθι καὶ ἐκ τοῦ κατὰ προφορὰν Ào- 
yov ὃν πατρὸς οἶχον ἐκάλεσον, ἵ ἵνα μη ῥημάτων καὶ ὄνο- 
μάτων απατηθοὶς κάλλεσι τοῦ πρὸς ἀλήθειαν xoAlov;, 
ὅπερ ἐστὲν ἐν τοῖς δηλουµένοις πράγµασι, Doer Oe 

ἄτοπον γὰρ 7, exi σωμάτων 7 μέμημα αρχοτύπων φέ- 
gero. πλέον᾿ σκιᾷ μὲν δή καὶ μιμήματι ἔοεκεν ὁρμηεία, 
σώμασι δὲ καὶ ἀρχετύποις ai τῶν διερμηνευομένων φι- 
σεις πραγμάτων, ὧν τὸν ἐφιέμενον τοῦ εἶναι μᾶλλον 3 
τοῦ δοκαῖν χρὴ ποριέχοσθαι, διοικιξόµενον à τε ἐκθίνων. 

3. ᾿Επειδὰν γοῦν ὃ voUc ἄρξητα, }νωρίιν δαντο 
καὶ TOU νοητοῖς ἐνομιλαῖν Θοωρήμοσι», ἄτεαν τὸ αλωό- 
µενον τῆς φυχῆς πρὸς τὸ αἲσθητὸν οἶδος a ἀπιώσσται, 0 
κέχληται παρ Ἔβραίοις Ac. Ov gap ὃ σοφὸς δἰς- 
άγεται λέγων ἄντικρυς" » 4ιαχωρίσόπει err έμου" 
(Gen. 13, 9). συνοικαῖν γὰρ ἅμήχανον τὸν ἀσωμάτων 
xoi ἀφθάρεων & ἔρωτι κατεσχηµένο» τῷ πρὸς τὰ αἰσθητὸ | 
καὶ Ὀνητά ῥέποντι, Παγκάλως ουν ὃ ἱαροφάντης μίαν 
τῆς »οµοθοσέας ὅλην ἱερὰν βίβλον ,, Εξαγωγήν-  ἀνέγρα- 
spev, οἰκεῖον ὄνομα θὐράμενος τοῖς περιθχοµόνοις χρη:. 
σμοῖς. Ars γὰρ παιδουτικὸς Gv καὶ πρὸς νουθοσίω 
καὶ σωφρονισμὸν ἑτοιμότατος τὸν οἷόν το νουθετᾶσθα 
xai σωφρονζοσθαι : mara της Vra λεὼν a ἀπεὸ της Ai- 
γυπτίας χώρας, τοῦ σώματος καὶ τῶν οἰκητόρων αυτης, 
ἐξελεῖν διανοεῖται, χαλεπώτατον xoi βαρύτατον &y Jo: 
ἡγούμενος: ὁρατικὴν διάνοια» πρὸς σαρκὸς ἡδονῶν πτει- 
σθῆναι καὶ ἐπιτάγμασιν ὑπηροταῖν, arr ay» od ovis: 
rgocrartosiy ἐπιθυμέαι. Τούτους μὲν οὖν στονάξαντα; 
καὶ πολλὰ δακρύσαντας τὴν σωµατικἠν εὐθηνίέαν καὶ τὰς. 
tl» ἐκτὸς ἀφθόνους περιουσίας — λέγεται γάρ, ὅτι 
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ἐστέναξαν oi viol Ισραήλ ἀπὸ τῶν ἔργων (Exod. 2, 23). 
— ὑφηγησαμένου τοῦ ἵλθω Üsov τὰ περὶ τὴν ἔξοδον ὃ 
προφήτης αὐτοὺς ῥύεται. Εἰσὶ δὲ οἳ μεχρι τῆς τολουτῆς τὰς 
πρὸς σῶμα σπονδαὰς ἔθεντο καὶ ὥσπερ λάρνακε 1 1j σορῷ, 7 
πως ὀνομάδοιν $ ἑτέρως φίλο», τῷδε ἐοτάφησω», ὧν τὰ 
μὲν ὅσα φιλοσώματα παὺ φιλοπαθῇ µέρη λήθη παραδο- 
θέντα κατορύττεται΄ sí δέ πού τι φιλάρετον παρανό- 
θλαστε, µνήµαις ἀνασώδαται, δὲ ὧν τὰ καλὰ ἑωπυρεῖ- 

σαι πέφυκθ. 

Ita. etiam ossa Iosephi ex Aegypto transferri iubentur : virtu- 
tes etus immortales perpetuae memoriae asservantur. (4. 5.) 

4. 5. Τὰ γοῦν ὁστᾶ Ἰωσήφ, λέγω δή τὰ μόνα ὑπο- 
λοιφθέντα τῆς τοιαύτης ψυχής ἀδιάφθορα. xai ἄξιομνη- 
µόνευτα εἴδη, περιπεοιδῖται ὃ ἑερὸς λόγος, άτοπον ἡγού- 
μενος καθαρὰ [*] n καθαροῖ, συνεζεῦχθαι. Τα 5 

ἀξιομνημόνθυτα ταῦτα d τὸ πιστεὺῦσαι, ὅτι ἐπισχέψε- 
ται ὃ Οεὸς τὸ ὁρατικὸν 7ένος (6εη. 50, 24) καὶ οὗ 

παραδώσει μέχρι παντὰς αὐτὸ apodo, τυφλῇ δεσποένη: 
τὸ διακρῖναι τὰ T8 và τῆς ψυχῆς καὶ τὰ ἄφθαρτα 
καὶ τὰ μὲν ὅσα περὶ τὰς σώματος ἡδονὰς καὶ τὰς ἄλλας 
rrr ὤν ἀμετρίας, θνητὰ à ντα, Αἰγύπτῳ παταλιπεῖν, nep? 

δὲ τῶν ἄφθάρτων σπονδην ποιήσασθαι, ὅπως μετὰ τῶν 
ἀναβαινόντων eig τὰς ἀροτῆς πόλεις διαχομισόῇ, καὶ 0p- 
xto τὴν σπονδὴν ἐμπεδώσασθαι- Tho οὖν τὰ ἄφθαρ- 
τα; H πρὸς ἡδονήν ἀλλστρίωσιο, τὴν A&yovaay »Zv»- 
ευνασθώμεν (Gen. 39, 1) καὶ τῶν ἄνθρωποίων ἄπο- 
λαύσωμεν ἀγαθών' 3 μετὰ χαρτερίας ἀγχίνοια, δὲ qs τὰ 
τῶν κενὼν δοξὼν ομιξόμενα ἀγαθά , ὡς ἂν ἐνύπνια ὂν- 
τα, διακρθει καὶ διαστέλλθι, ὁμολογῶν τὰς μὲν ἀληδεῖς 

Puiro Il. X 
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καὶ σαφεῖς to» πραγμάτων συγκρίσεις εἶναι κατὰ Ósoy 
(Gen. 40, 8), τὰς δὲ ἀδήλους xai ἀσαφεῖς Φαντασέας κα- 
τὰ τὸν πλάνητα καὶ τύφου μοστὸν μήπω xexo-D αρμένων 
ἀνθρώπων βίον, ταῖς διὰ σιτοπόνων. καὶ μαγδέραν καὶ 
οἴνοχόων τέρψεσι, χαἱροντα᾽ τὸ p] ὑπήκουν, ἀλλ à ἄρχον- 
τα “Αἰγόπτου, πάσης, τῆς σωματικῆς χὼὠφας, αναγραφη- 

yai τὸ αὐχαῖν ἐπὶ τῷ γένθι εἶναι Ἔβραίων (Gen. 49, 15), 
oig ἔφος ἀπὸ tow ais ri ἐπὶ τα »οητὰ — 

σθαι, πβρ άτης γὰρ ὃ Ἔβραϊου à ὁρμηνεύθτας” τὸ ἤ 
νσθαι, ὅτι ,,008 ovx ἐποίησεν οὐδέν- (ibid. ), τὸ T0 
μηδὲν τῶν ὁταῦθα "σπουδασθόντων” παρὰ τοῖς φαύ- 
λοις ἐργόσασθαι, διαμισῆσαι δὲ xai ἀποστραφήναι —— 

τα, οὐ μετρίως ἐπαινετάν' τὸ ἐμπαίδριν ἐπιθυμιῶν καὶ 
πάντων παθῶν ἀμετρίαις' τὸ ,φοβεασθαι τὸν Θεόν“ 
(Gen. 42, 18), & καὶ µηδόπω άγονο. ἄγαπᾶν ixovoc: τὸ 
ζωῆς ἐν αΑἰγύπιῳ μρταποιεῖσθαι τῆς ἀληθοῦς, [5. 5.] ο δη 
Φαυμάσας ó ὁρῶν--- καὶ 790 ἄξιον ἡ ἣν πατοτελαγῆναι — 
φησί’ ,Meya uoi ἐστιν; οἱ ἔτι 0 υἱός μου Foo κ, 
(Gen. 45, 28), ἀλλὰ µή ποναῖς δόδαις καὶ τῷ »Εκροφο- 
ρουμένῳ σῶματι συντόθγηνθ᾽ τὸ ὁμολογεῖν, ὅ 0T. tov Όεου 
ἐστι (Gen. 50, 49), τῶν ὃ aic y'óveoiy dk όντων ουδενός: 
τὸ ἐγνωρισμᾶνον τοῖς ἀδελφοῖς πάντας τοὺς φιλοσωμά- 
τους xvi os καὶ σαλθῦσαι τρόπου» t ὀστάναι πογέως ἐπὶ 
τῶν ἰδίων οἱομόνους δογμάτων καὶ ἀνὰ κράτος ἀπώσα- 
σθαι τὸ φάναι μή πρὸς ἀνθρώπων ἀπεστάλθαι, υπὸ 
δὲ τοῦ Φεοῦ κοχειροτονήσθαι (69η. 45, 8) πρὸς τὴ» τοῦ 
σώματος καὶ τῶν ἐκτὸς ἔννομον ἐπιστασίαν. «ἆἴολλα δὲ 
καὶ ἄλλα τούτοις ὑμοιότροπα, τῆς ἄμείνονος xai ἱορωτέ- 
ρας ὄντα τάξεως” ' “ἴγυπτον τὸν σωματικὸν olov OIXEDy 
οὗκ ἀνέχεται, οὐδ ἐν άπτεται σορῷ τὸ παράταν, ἔξω 
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δὲ παντὸς τοῦ ὀνητοῦ [*] “κοχωρηκὼς” παρέπεται 9ο- 
ouod sry λόγῳ, Μωῦσῇ ποδηγετοῦντι. Τροφεὺς γὰρ καὶ 
τιθηνὸς οὗτος ἀστείων ἔργω», λόγων, βου]δυμάτων, ᾱ, 

xoà ἂν Toig ἐναντέοι ἀνακραθῇ ποτε δια τὴν ὑποσυγ- 
χυτο» τοῦ Ὀνητοῦ πολυμιγέαν, οὐδὲν ἡ ἧττον διακρθεται 
παρελθόντα, iva M5 μέχρι παντὸς τὰ καλοχκἀγαθίας 
σπέρµατα καὶ φυτὰ ἀφανιαβθόντα οἴχηται. — Kai προ- 
τρέπεται uoo ἐθῥωμένως ἀπολιπεῖν τὴν παντὸς ἀτόπου 
χρηµατίουσαν μητέρα. , μὴ μόλλοντας καὶ βραδύνοντας, 
αλλ ὑπορβάλλοντας TOy8 φησὶ γαρ μετὰ σπουδης δεῖν 
Όνειν τὸ Πάσχα (Exod. 12, 11), τὸ δ᾽ ἔστιν ἑρμηνευθ ἐν 
διάβασις, ἵνα ἀνενδοιάστῳ — 
τόνῳ χθώμενος ὃ νοὺς τήν T8 ame τῶν παθών άμετα- 
στρεπτὸ ποῄῆται διάβασιν *aic* τὴν πρὸς τὸν σωτῆρα 
Φεὸν θύχαριστίαν, ὃς εἲς ἐλουθερίαν ov προςδοκήσαντα 
αὐτὸν ἐξείλατο. à 

Sola salus seepe fuga. 

6. Καὶ τί Φαυμάξομον, οἱ τὸν ὑπηγμένον αράται πά- 
ὃους ἁλόγου προτρέπει px ἐνδιδόναι, μηδὲ τῇ ῥύμῃ τῆς 
éxelyov φορᾶς πατασυρῆναι, βιασασθαι δὲ o ἀντισχόντα, 
καὶ ἂν ei μὴ δύναιτο, ἀποδρᾶναι; ἀαθντέρα γὰρ ἔφοδος 
εἷς σωτηρίαν τοῖς ἄμύνεσθαι μὴ δυναμένοις δρασμὸς 
ἐστιν, πότε καὶ τὸν ἀγωνιστῆν φύσει καὶ i µηδέποτε ποι- 
θῶν δοῦλον γεγενηµένον, cel δὲ αθλοῦντα τοὺς πρὸς 
ἕκαστον αυιῶν ἄθλους, ow ἐἑᾷ µέχρι παντὸς τοῖς πα- 
λαΐίσμασι χρήσασθαι, µήποτο τῷ συνεχαῖ τῆς οἷς ταντὸ 
συνόδου χαλεπὴν Qr ἐκείων κ ρα ἐναπομάξηται. 11ολ- 
loi γὰρ Ίδη καὶ αντιπάλου κακίας ἐγένοντο µιµηταί, ὡς ὡς 
αρετῆς ἔμπαλιν ἕτθροι. Aiò Λλόγιον gioo roio⸗oe· 
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»ποστρέφου εἰς τὴν γῆν τοῦ πατρός σου, καὶ εἲς τήν 
7ενθᾶν σου, καὶ ἔσομαι μετὰ Gov (Gen. 34, 2) * ἴσον tror | 

Γέγονάς μοι ἀθλητῆς τέλειος καὶ βραβείων xoi UTE 
ἠξιώδης, ἀγωνοθετούσης ἀρετῆς καὶ περοτεινούσης adiac 
σοι τὰ νικητήρια, κατάλυσον δὲ ἤδη τὸ φιλόνεικον, t ἵνα 
py πάνκοτθ πονῇς». ἀλλὰ καὶ τὼν πονηύ έντων ἀπόνα- 
σθαι δυνηθ]ς, τοῦτο δὲ ἔγτανό οἳ καταµένων οὐδέποτε 
εὑρήσεις τοῖς αἴσθητοῖς ἔτι συνουκῶν καὶ ταῖς σωµατι- 
καῖς ἐνδιατρίῤων ποιότησυ», ὧν «4άβαν ἐστὲν ἔξαρχος — 
ὄνομα δὲ ποιότητος τοῦτ ἐστίν de alio µδτανάστην 
χρὴ γενέσθαι eic τὴν πατρῴαν Y τὴν Ἱεροῦ λόγου καὶ 
τρόπο» τινὰ τῶν ̂ ἀσκητῶν πατρός, 50 ἔστι σοφέα, Tor 
φιλαρέτων ψυχῶν ἐνδιαίτημα ἄριστον. Ἐν ταύτῃ 1j 
χώρᾳ καὶ γένος ἐστέ σοι τὸ αὐτομαδές, τὸ αὐτοδίδακτο, 
τὸ νηπίας καὶ Υπλακτώδους τροφῆς ἀμέτοχο», τὸ xonous 
Delo καταῤαδνειν εἰς αἲ ἴγυπτον κεκωλυμένο» (Gen. 26. 25, 
xai τῆς σαρκὸς ἐντυγχάνειν δελθαζούσαις ἡδοναῖς, ἐπί- 
κλησιν Ἴσαάκ ; οὗ τὸν κλήρο» παραλαβὼν ἐξ ἀνάγκτ; 
ἀποθήσῃ τὸν πόνον — od γὰρ ἄφθονίαι τῶν ἑτοίμων 
καὶ κατὰ χεῖρας ἀγαθῶν [*] ἄπονίας αἴτιαι. — Hgy ὃς 
eg ἧς ὀμβρεῖ τὰ ἀγαθά, η-τοῦ φιλοδώρου Φεοῦ σύνο- 
δός ἐστιν, οὗ χάριν ἐπισφραγιζόμενος τὰ τῶν εὐεργεσιὼν 
φησι »Έσομαι μετὰ σοῦ." (Gen. 31, 3.) 

Otium Dei donum. 
[EP 

T. Ti ἂν οὖν ἐπιλδίποι καλὸν τοῦ τελθοφόρου πτάν- 
τως παρόντος Θεοῦ μετὰ χαρίτων τῶν παρθένων αὐτοῦ 
θυγατέρων, ac ἁδιαφθόρους καὶ ἀμιάντους ὃ γεννησας 
πατὴρ κουροτροφεῖ Τότε µελέται μὲν καὶ πόὀνοι καὶ 

ἀσκήσαις ἠσυχάζουσι», ἀναδίδται δὲ ἄνευ τέχνης, φύσεως 
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προµηθείᾳ , πάντα ἀθρόα πᾶσιν ὠφέλιμα, Καλεῖται δὲ 
] φορά τῶν αὐτοματιζομένων ἀγαθῶν ἄφεσις, ἐπειδήπερ 
Ó νοῦς ἀφίεται τῶν κατὰ τὰς Ἰδίας ἐπιβολὰς ἐνεργειῶν 
xac ὥσπερ τῶν ἑκουσίων *) ἠλθυθέρωται, διὰ τὴν πλη- 
Ov» τῶν ὑομένων καὶ ἄδιαστάτως ἐπομβρούντων. Ἔστι 
δὲ ταῦτα Φαυμασιώτατα φύσει xoi περικαλλέστατα᾽ ὧν 
μὲν γὰρ ἂν «ivy δὲ ἑαυτῆς 1) η ψυχή, τὰ πολλὰ ἀμβλω- 
Φρέδεα, ἠλπόμηνα᾽ ὅσα Ó ἂν ἐπινίφων ὃ Θεὸς ἄρδῃ, 
Τέλθεα καὶ ὁλόκληρα καὶ πάντων ἄριστα γθννᾶται. Τὸ 
ἐμαντοῦ πάθος, 0 μυριάκις παθὼν οἶδα, διηγούµενος 

ovx. aloxivonos· βουληθεὶς ἔστιν ὅτε κατὰ τήν συνήθη 
τῶν κατὰ φιλοσοφέαν δογμάτων Τραφὴν ἐλθεῖν, xai à 
x77 cvy) εἶναι :ἀπριβῶς ἰδών, ἄγονον. καὶ στδέραν εὑρών 
την διάνοιαν à ἄπρακτος ἁπηλλάγην, τὴν μὲν κακίσας. τῆς 
οἴήσεως, τὸ δὲ τοῦ ὄντος κράτος καταπλαγείς, nap οὗ 
τὰς τῆς ψυχης, ἀνοίγνυσθαί T8 καὶ συγκλείρσθαι μήτρας 

συμβέρηκεν. Ἔστι δὲ ὅτε κενὸς ἐλθὼν πλήρης ἐξαίφνης 
ἐγονόμην, ἐπινιφομένων xoi σπθιροµένων ἄνωθεν ἀφα- 
yg τῶν ἐνθυμημάτω», ὡς ὑπό κατοχής ἐνθέου xoQv- 
βαντιᾶν xoi πάντως ἀγνοσῖν τὸν τόπον, τοὺς παρύντας, 
ἐμαντόν, τὰ λεγόμενα, τὰ 7ραφόμενα᾽ σχεδον γὰρ ἑρμη- 
νθύει εὗρεσιν ME φωτός ἀπόλαυσιν , Ὀξυδορχεστάτην 
ὄψυ, Φέργειαν τῶν πραγμάτων ἀριδηλοτάτην , ola γέ- 

νοιτ ay δί ὀφθαλμῶν éx σαφθστάτης δείξεως: 

Summum bonum sapientia, sed solus Deus sapiens. 

8. Τὸ I οὖν δεικνύµενον τὸ ἄξιόρατον καὶ ἄξιο- 
Θέατον καὶ ἀξιέραστόν ἐστι, τὸ τέλειον ἀγαθόν, 0 καὶ 

3) Mang. pro ὥσπερ v. ἐκ. legi vult: ὡς φύρτων τῶν ἐτησέων xt. 
**) Markland. coniicit: ἔσχον γὰρ ἑρμήνείας ῥεῦσιν, κτλ. 
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τας τῆς ψυχῆς πικρίας πόφυκο μεταβάλλον Γλοκανου, 
ἡδυσμάτων συµπάντων παράρτυμα κἄλλιστον, δι ov καὶ 
τὰ ku τρέφοντα τροφὴ γίνεται στήριοο. έγατω 790 
ὅτι ,ἔδειξεν αὐτῷ πύριος ξύλο», καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ &k; 10 
ύδωρ“ (Exod. 15, 25), τὸν κεχυµένον xoi πελαδῶντα καὶ 
παρίας γόµοντα νοῦν, ἵνα }λυκανθεὲς ἡμορωθῇ. To di 
ξύλον τοῦτο ov μόνον τροφή», ἀλλὰ καὶ ἀθανασίω 
ἐπαγγέλλεται' τὸ γὰρ ξύλον τῆς ζωης ἐν µόσῳ τῷ παρα- 
δείσῳ φησὶ ποφυτεῦσθαι, τὴν ἄγαθόνητα δορυφοροψέ. 
yq» ὑπὸ τῶν κατὰ μέρος ἀγαθῶν καὶ τῶν καὶ OW 
πράξοων , αὕτη 5] γὰρ τὸν μοσαίτατον καὶ i Ggurtoy 5 
ψυχῇ κεκλήρωται τόπο». 0 δὲ o ὁρῶν ἐστιν ὁ ο σοφό. 
τυφλοὶ γὰρ 5 ἄμυδρο) τὰς ὄψοις οἵ γε ἄφρονος —: δώ 
τοῦτο καὶ τοὺς προφήτας ἐκάλουν πρότορον τοὺς ῥά- 
πεονταςί: (4 Sam. 9, 9), xoi L ἀσκητὴς ἐστεούδασαν, gu 
ὀφθαλμῶν ἄντιδούς » δεν ἃ πρότορον ἤκουσε, καὶ τνγ-. 
χάνει τοῦ xad ὅρασω κλήρου, τὸν ἐξ ακοῆς mgl. 
Eis τὰρ τὸν ὀρῶντα Jogos μοίαχαράτεσται τὸ poo 
σεως xci διδασκαλίας νόμισμα, οὗπερ ἐιώρυμος ἦν lo 
xp, δ οὗ καὶ τὸ . ὁρᾶν 7ὔνοται φώς τὸ ὁσῖο», ἆδιαφν- 

ροῦν ἐπιστήμης, 1 τὸ τῆς yis διοίγννσων ὄμμα sai 
προς τὰς (TOM τηλαυγοστάτας καὶ ἄριδηλοτάτας aru 
καταλήψεις ὥσπερ γὰρ δια μουσικής τά κατά uova 
καὶ διὰ πασης τόχνης τὰ ἐν ὁκάστῃ καξαλαμβανεται, οἳ- 
τω xai δια σοφίας τὸ σοφὸν Φεωρδῖται- Σοφία δὲ ov 
μόνον φωτὸς τρόπον ὄργανον τοῦ ὁρᾶν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ 
αυτήν ogg. Ar Θεοῦ τὸ ἀρχέτυπον ἡλίου φόγγος οὐ 
μέμημα καὶ sio» ἥλιος, ὃ δὲ δεωινὺς & ἕκαστα 0 paroi 
ἐπιστήμων Ssòc ἄνθρωποι μὲν yàg τῷ δοκεῖν ἐπίσα- 
σθαι λέγονται µόνον ἐπιστήμονθς, 0 δὲ, θεὸς τῷ δἶναι. 



U, 149] ΡΕ MIGRATIONE ABRAHAMI. 321 

ἦττον ἢ niqvxs λέγεται, »ικῶνται γὰρ ὑπὸ τῶν τοῦ Ov- 
τος δυνάμεων oi περὶ αὐτὸν ἅπαντες ἅπαξ λόγοι. Την 
δὲ σοφίαν αὐτοῦ διασυνίστησω οὐ μόνον | ἐκ τοῦ τὸν κό- 
guo» δεδημιουργηκέναι, ἀλλὰ xoi ἐκ τοῦ τὴν ἐπιστήμην 
TO» 7εγονότων ὀδρυμέναι βεβαιότατα παρ ἑαυτοῦ. 4έ- 
γεται γάρ, ὅτι »Εἶδον o 0 9οὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν 
(Gen. 1, 31), oUx ἴσον τφ' Oye ἑκάστοις περορέβαλον, 
αλλ οἴδησιν xoi yyocw xod κατάληψιν ὧν ἐποέησον. 
Elye τούὺν εὐπρεπὲς ὑφηγεῖσθαι xoi διδάσκειν καὶ δει- 
κνύναι τὰ καθ ἕκαστα τοῖς ἀγνοοῦσιν ὅτι μή τῷ ἐπι- 
στήµονι, ὅστι ovy Gg ἄνθρωπος ὑπὸ τόχνης ὠφέληται, 
ᾱλλ αὐτὸς agr: καὶ πηγἠ τεχνῶν καὶ ἐπιστημών ἄνω-' 
µολόγηται. 

, Quam ostendam tibi** — tempore futuro, quo certa animae 
de rebus in posterum assequendis spes — bonum a Deo 
datum — innuitur. 

9. ΣΤαρατοτηρηµόνως δὲ ov τὸν ἐνεστώτα, ἀλλὰ τὸν 
μέλλοντα τῇ ὑπιοσχέσαι χρόνον προδιώρισται, εἰπών, οὐχ 
ἣν δθέχνυµε, αλλ »» σοι δρύξω”- (Gen. 12, IE οἷς μαρ- 
τυρίαν πἰστέως, ἣν ἐπίστουσαν 1j ψυχή Θεῷ, ovx ἐκ τῶν 
ἀποτελθσμότων ἐπιδομενυμένη τὸ οὐχάριστο» , ἀλλ ἐκ 
προςδοκέας τῶν μολλόντω»' ἀρτηθεῖσα y&Q xoi ἐχκρε- 
μασθεῖσα ἐλπίδος χθηστῆς καὶ ἀνανδοίαστα Ῥομίσασα 
Ίδη παρεῖναι τὰ µή παρόντα, διὰ τὴν τοῦ ὑποσχομένου 
βεβαιοτάτην πίστιν, ἄγαθὸν [*] τέλθιο» ἆθλον ούρηται, 
Kol γὰρ αὖθις λέγοταε, ὅτι »ἐπίστουσεν “Ἀβραὰμ τῷ 
Φεῷ- (Gen. 15, 6), καὶ Μωυσεϊ δὲ ὁμοίως πᾶσαν ἐπι- 
δθιξάμενος την De φησί», ὅτι ,, Έδειξα τοῖς op αλμοῖς 

σου, xo ἐχεῖ οὐκ δἰσθλεύσῃη΄. (Deut. 34, 4). Μη μέντοι 
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voulags. ἐπὶ xad αιρέσαι τοῦ πανσόφου, ὡς ὑπολαμβα- | 
γουσιν ἔνιοι τῶν ἀπερισκέπτων, τοῦτο δἱρῆσθαι" καὶ γαρ 

εὖηθες τοὺς δούλους οἴηθῆναι πρὸ τῶν φίλων τοῦ Osov - 
τὴν ἀρετῆς χώραν διανέµεσθαι. «Ἀλλὰ πρώτον ἐχεῖνό 
σοι βούλεται παραστῆσαε, ὅτι ἕτθρος Ρηπίων καὶ ἕτερος 
ταλείων χώρός ἐστιν, ὃ μὲν ὀνομαζόμενος ἄσκησις, o δὲ 
καλούμενος σοφία ̓  ἔπειτα, ὅτι τὰ κάλλιστα τῶν ἐν τῇ 
φύσει ὁρατὰ μᾶλλόν ἐστιν, 7] κτητᾶ. .Ἀτήσασθαι μὲν 
γαρ τῆς Φειοτέρας. μοίρας λαχόντα πῶς ἔνοστιν; doy 
δὲ ουκ ἀδύνατον, αλλ ovy ἅπασω, δη Ó' ἂν µόνω τῷ 

καθαρωτάτῳ xai ὀξυωπεστάτῳ γένει, ᾧ τὰ ἴδια ἐπιδοι- 
κνύµενος ὃ τῶν ὅλων πατήρ ἔργα μογίστην πασῶν χαρί- 
ἕεται δωρεάν’ «Φεωρητικοῦ .γὰρ τίς αμείνων βίος ἢ μαλ- 
Ào» οἴκειούμενος λογικῷ; 4i& τοῦτο καὶ τῆς τῶν Όνη- 
τῶν ζώων φωνῆς κριτήριον ἐχούσης ἀποῆν τοὺς τοῦ Φποῦ 
λόγους οἱ ̓ χρησμοὶ φωτὸς τρόπον ὁρωμένους µηνύουσι, 
λέγεται Τάρ, ὅτι »lIàc 0 λαὸς à δώρα τὴν qoi» (Exod. 
20, 18), ovx ἤκουεν, ἐποιδήπορ οὐκ ἄέρος πληξις ἡ yq» δια 
τῶν στόματος aoi γλώττης ο ὀργάνων τὸ yoópsvov, αλλὰ 
φόγγος ἀρετῆς τὸ περιαυγέστατον ; λογικῆς ἀδιαφοροῦν 
πηγης, 0 καὶ ἑτέρωδι μηνύεται τὸν απρόπον TOUTO: 
»» Y usic ἑωράκατθ, ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λελαληχα σερος 

vac" (Exod. 20, 22), oti ἠκούσατε, διὰ τὴν αὐτὴν oi- 
tay. Ἔστι δὲ ὅπου τὰ ἀκουστὰ τῶν ὁρατῶν καὶ ἀκοὴν 
ὁράσεως δμακρίνει, Ayo » Φωνήν ῥημάτων ὑμεῖς ἠκού- 
cate, καὶ ομοίωμα οὐκ εἴδετε, αλλ 3 φωνήν. e (Deut. 4, 

12.) Ayo περιττῶς. Ts μὲν γὰρ eis ὄνομα καὶ en 

pa: καὶ συνόλως τὰ τοῦ λόγου μέρη τεμνοµένην o ἀκουστὴν 
θἰχότως εἶπεν, ὑπὸ γὰρ ἀχοῆς δοκιμάζεται" τὴν δὲ um 
ῥημάτων, µηδ᾽ ὀνοµάτων», ἀλλὰ Θεοῦ φωνήν, ὀρωμένην 

| 

| 
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τῷ τῆς Vus ὄμματι, ὁρατήν δεόντως δἰράγοι. ρουι- 
πὼν δὲ τὸ μοίωμα οὐκ sidere" ἐπιφέρει ' 59 ἢ jj φω- 
»iv, Qv πάντος elüers"*- τὸ γὰρ προουπακονόµονον TOUT 
ἂν αἴη, ὥστε oí μὲν τοῦ Φεοῦ λόγοι ὅρασιν €, ἔχουσι τὴν ἐν 
φυχή κριτήριο», axo δὲ oi d ὀνομάτων καὶ ῥημάτων 
ἰδέας µεριζόμενοι. ἈΚαινὸς δὲ ὢν ἐν ἅπασι τὴν ἐπιστή- 
μην καὶ τοῦ ἰδίως xal ξένως κεκαινούργηκε», θἰπὼν ὅρα- 
τὴν εἶναι τὴν φωνήν, τὴν µόνην σχεδὸν τῶν ἐν ημῖν ovy 
ὁρατή», ὑπεξῃρημένης διανοίας. Τὰ μὲν γὰρ κατὰ [*] 
τὰς ἄλλας αἰσθήσεις nap  ogorá- τά χῥώματα, oí xv- 
λοέ os ἀτμοί, τά θερμά, τὰ ψυχρά, τὰ λεῖα, τὰ τραχέα, 
τὰ μολονὰ καὶ σκληρά, » σώματα. Τί δέ ἐστι τοῦτο, 

σαφέστερον ἐρώ. Ὃ χυλὸς à ὁρατός ἐστιν, οὐχ * ᾗ χυλός, 
oA 7 μόνον σώμα, τὸ γὰρ 7 χυλὸς εἴσεται 7] }οὔσις" xal 
ó ἀτμὸς D μὲν ἀτμὸς ὑπὸ Qoi ἐξετασθήσεται, ᾖ { δὲ 
σωμα καὶ πρὸς ὀφθαλμῶν' καὶ τὰ ἄλλα ταύτῃ. δοκιµα- 
σθήσαται. Φωνὴ δὲ ovó ὡς ἀκουστόν, ovO ὥς σῶμα, 
a 55 καὶ σῶμά ἐστιν , ógoróv δἶναι πέφυκεν, ἀλλὰ δύο 
ταῦτα τῶν ἐν 7] μον ἀόρατα, yovc καὶ à λόγος. Ata 7ὰρ 
ουχ ὠμοίωται τὸ ἡμέτορον ἦχημα τῷ Delo φωνῆς ὀργά- 
νῳ’ τὸ μὲν γὰρ ἡμέτορον ἀέρι λέρναται καὶ πρὸς τὸν 
συγγονή. τόπον καταφούγοι, τὰ ὦτα. τὸ δὲ Soy à ἄκρα- 
τους xai ἁμιγοῦς ἐστι λόγου, φθάνοντος μὲν ἀκοὴν διὰ 
λεπτότητα, ὁρωμένου δὲ ὑπὸ ψυχη ἀκραιφνοῦς διὰ την 
ἐν τῷ βλέπειν οξύτητα. 

»Et faciam te in gentem magnam*! — alterum Dei donum 
pio sapientique concessum: incrementum virtutum et 
scientiarum, tam numero , quam magnitudine. (10-12.) 

40. Οὐκοῦν μετὰ τὴν ἀπόλειψιν τῶν θνητῶν, πρώ- 
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την 0 θεὸς χαρίᾷται τῇ φυχῇ δωρεά», Gc ἔφη», ἑ ιν 
xoi Φεωρίαν τῶν ἀθανάτων . δουτέραν τὴν Sic τὸ πλήθος 
ὁμοῦ καὶ μέγεδος τῶν ἀροτῆς. δογμάτων ἐπέδοσιν. — 4i- 
ye γάρ᾽ »Kai ποιήσω σε sic ἔώνος μέγα”, δια μὲν 
τοῦ ἔῴνους' τὸ πληθος, δια δὲ , rov μεγάλου” την 

ερὸς - τὸ ἄμθινον αὔξησιν παραλαμβάνων. Tav ó vov. 
ποσοῦ καθ ἑκάτερον εἶδος, τό το ἐν ̓μογέδει xai τὸ ἐν 

πλήθει, παραύξησιν διασυνίστησι καὶ ὁ τῆς «4ἰγύπτον 
βασιλεύς: »,1δού-. γάρ, φησύ, »,τὸ roos TOY υἱῶν σραὰ 
μέγα πλήθος” (Exod. 1, 9), ἐπειδῆ L6 ἀμφότορα τῷ 
ὁρατμιῷ τοῦ ὄντος yes προςμαρτνρεῖ , ὣς πεληθὺν τε 
καὶ μέγεδος ατησαμένῳ, , τὰ περὶ τὸν βίον καὶ λόγον xa- 
τορθώµατα. Ov γάρ, ὅπερ ἂν τις τὸν ἐν τοῖς ὀνόμαση 
eiguo» διαφυλάστων ; πολὺ πληθος, ἀλλὰ ,,uSya'* εἶπεν, 
εἰδὼς τὸ πολὺ καθ αὐτὸ ἀτελὲς µέγθθος, e ur) προςλα- 
βοι δύναμιν νοήσεως καὶ ἐπιστήμης. Ti γὰρ ὄφελον 
πολλὰ μὲν θεωρήματα προελοµβώοιν, facro» δὲ αὐτῶν. 
εἰς τὸ ἄρμόττον, μέγεθος μὴ συναυξῆσαι; Ουδὲ re 
ἀγρὸς τέλειος, ᾧ μυρία μὲν ὅσα ἐνυπάρχει φυτὰ χαμαί- 
ἕηλα, τέλειον δὲ μηδὲν à ὄρνος γεωργυῇ τέχνῃ συνανεβλα- 

στησαν; ἤδη καρποτοκεῖν δυνάµενο». Του δὲ μογεῶου; 
καὶ πλήθους τῶν καλῶν ἀρχὴ καὶ τέλος ἦ ἀδιάστατο 
id Ós5ov μνήμη xoi 1 κατάκλησις τῆς απ αὐτοῦ cvp- 
μαχίας πρὸς τὸν ἐμφύλιον καὶ συγκθχυµένον καὶ συνεχη 
τοῦ βίου πόλεμο». “έγει γάρ »1δοῦ . λαὺς σοφὸς xoi 

ἐπιστήμων , τὸ ἔθνος τὸ μέγα τοῦτο ὅτι ποῖον ἔθνος 
μέγα, ᾧ ἐστι Φοὺς ἐγγίξω», ὡς κύριος o Φεὸς 9 quc à 

παᾶσιν οἷς ἂν αὐτὸν ἐπιιαλεσώμεῦα; * (Deut. 4, e) 
Οὐκοῦν, ὅτι καὶ πρὸς βοήδειαν δύναµις [*] e αρωγὸς e | 
τροπής ἐφθδρεύθι παρὰ Φεῷ καὺ αὐτὸς ὃ ἠγθμὼν ως 
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τεέφω πρόςεισιν ἐπ ὠφθλείᾳ τῶν ἀξίων ὠφε]εῖσθαι, δεδη- 
λωται. 

44. Τόες δὲ oi τούτων ἐπάξιοι τυγχάνει δἰσέν; H 
Sr or, ὅτι oi σοφύας καὶ ἐπιστήμης ἐρασταὶ τεάντες. Οὗ- 
ποες Τάρ οἶσιν 0 σοφὸς xoi ἐπιστήμωνί, ὃν εἶπο, υλεώς," 

ὧν ἕκαστος μέγας θἰκότως dgtiy, ἐπειδὴ μεγάλων ὃ ορέγε- 
zo , ἑνὸς δὲ καὶ λίαν ὑπορβαλλόντως, τοῦ µή διαδευχθῆ- 

ναςε Φεοῦ τοῦ μεγίστου, ἀλλά τήν περόροδον αὐτοῦ συνεγ- 
7ὀξοντος σταθερῶς ἄνευ καταπ]ήξεως ὁ υπομεῖναι. οὗ- 

τος 0 Opoc dari τοῦ μογάλον, τὸ τῷ θεῷ συνεγγζιν, 1j 1 
ᾧ «Φεὸς συναγγ{ζρι. 'O μὲν δὴ κόσμος καὶ ὃ κοσµοπολί- 
της σοφὸς πολλών καὶ μεγάλων ἀγαθών ἀναπέπλησται, 

o δὲ ἄλλος ἀνθρώπων ὅμιλος πλοίοσι μὲν κέχρηται κα- 
xoic, ἀγαθοῖς δὲ ἐλάττοσι” σπάνιον γὰρ ἐν πεφορημένῳ 
xoi συγκοχυμένῳ Bio τὸ καλόν. ιόπερ ἐν χρησμοῖς 
ᾷδεται' »Οὐχ ὅτι — παρὰ πάντα τὰ EO», 
σεροεέλατο à 0 κύριος ὑμᾶς καὶ ἐξελέξατο, ὑμεῖς γάρ ἐστα 
ὀλιγ οστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ἀλλά παρὰ τὸ ἀγαπᾶν. 
πύριον ὑμᾶς. — (Deut. 7, 1 8) E γάρ τις βουληθίη τὸν 
ὄχλον μιᾶς ψυχής ὥσπερ κατὰ soy διανεῖμαι , πολλας 
μὲν ἂν οὗροι τάξεις ἀκοσμούσας, ὧν ἡδοναὶ 1 η ἐπιθυμέαι 
5 λῦπαι 3 " φόβοι 1 ἢ πάλιν ἀφροσύναι καὶ admios καὶ es 
τούτων συγγεναῖς καὶ ἀδελφα) ταξιαρχοῦσι, μίαν δὲ αὐτὸ 
μόνον ev διακακοσµηµένην, 3 ης ὃ ὀρδὸς λόγος ἀφηγδῖται, 
ΣΤαρὰ μὲν οὖν ἀνθρώποις τὸ ἄδικον πλήθος πρὸ, ἑνὸς 
τοῦ δωαίου προτεείµηται, παρὰ δὲ τῷ Φεῷ τὸ σπάνιον 
ἀγαθὸν πρὸ μυρίων ἁδύιων, [ἐφ] ᾧ ᾧ καὶ παραγγόλλαι 
µηδέποτε τοιούτῳ συναινέσαι niin Ovx Éoy'* rae 
qnoi», μετὰ πολλῶν ἐπὶ κακέᾳ. da (Exod. 23, 2.) "4g 
ov» ust ὀλίγων χρή; Met οὐδενὸς μὲν οὖν φαύλον, οἷς 

b 
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ὃ) dv 0 φαῦλος πολύς ἐστι xoxloic, ᾧ συντάσσεσθαι u- 
γίστη ζημία. Τὸ ἐναντίον γὰρ ἀνθίστασθαι xai zzole- 
μεῖν ἀναταπλήκτῳ χθωµένους δυνάμει προρήκει ο ξὰν 
γάρ, φησέ», »ἐξελθῃς εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς | 

σου, xoi ἔδης ἵππον'., τὸ ὑπέραυχον xoi σκιρτητικὸν πᾶ- 
Soc ἀφηνιάζο», ,xai ἀναβάτην', τὸν ἐποχούμενον αὐτῷ 
φιλοπαθή νοῦν, καὶ λαὰν πλείονά σου”, τοὺς ὅμλωτας 
τῶν εἰρημένων φαλαγγηδὸν ἐπιόντας, »οῦ φοβηθήση ax 
αὐτῶν: εἷς γὰρ ov &yi τῷ πάντων ἡγεμόνι χρήση συµ- 
μάχῳ, ντι κύριος 0 Θεός σου μετὰ cov. (Deut. 20, 1) 
Τούτου Υὰρ D σύνοδος καθαιρεῖ πολέμου», etg άνοι- 

ποδομεῖν τὰ πολλὰ καὶ συνήθη xoxà ἄνατρέτεει, τὸ σπά- 
»i0y xai Φεοφιλὲς qvos ἀνασωζδαι, ᾧ rác ὃ γενόμενος 

ὑπήκοοό μισᾶί καὶ βδελύττεται τὰ τῶν γεωδεστέρων | 
στίφη. | 

12. , 4 Τάρ, φησί, απολυπληθεϊ ποσὶν ἐπὶ πᾶσι 
τοῖς ὁρπετοῖς τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς, οὐ φάγοσθο , ὅτι ῥδελύ- 

γµατά έστω. * (bev. 11, 42.) [*] 2i ov μίσους ἐστὶν 
ἐπαξία ψυχή, ἤ καθ v µέρος, αλλ 7j κατὰ πάντα ἢ τὰ 
πλεῖστα βαΐνουσα ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τὰ τοῦ σώματος περι- 
λιχνούουσα, καὶ "συνόλως elg τὰς οὐρανοῦ Salas περιό- 
δους ἀναμῦψαι μὴ. δυναμένη. Καὶ μὴν ὥσπερ τὸ πολύ- 
πουν, οὕτως καὶ τὸ ἅπουν ἐν ὁρπετοῖς ψεκτόν » τὸ μὲν 
διὰ τὴν λεγθεῖσαν αἴτίαν, τὸ δὲ ὅτι ὅλον δὲ ὅλων πέπτω- 
xsy ἐπὶ τὴν γῆν, vun οὐδενός, αλλ οὔδ᾽ ἐπὶ τὸ .βραχύτα- 

τον ἐξαιρόμενο». »lIloyra γὰρ τὸν πορευόµενον ἐπὶ 
κοιλέαν ἀκάθαρτον εἶναί-. (ibid.) φησι, τὸν τὰς τῆς γα- 
στρὸς Ἠδονὰς μεταδιώκοντα αἰνμτόμενος. Ἔνιοι à 
προθυπορβάλλοντες οὐ µόνον τῷ τῆς ἐπιθυμίας ἐχρήσαν- 
το γένει, ἀλλά καὶ τὸ ἀδελφὸν αὐτῇ πάθος τὸν Φυμὸν 
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προςεκτήσαντο, βουληθέντες ὅλον τὸ τῆς ψυχῆς ἄλογον 
ἐκζωσευφῆσαι μέρος j τὸν δὲ vovy διαφθεῖραι. Τὸ γὰρ 
εἰρημένον λόγῳ μὲν ἐπὶ ὃ ὄφεως, ἔργῳ δὲ ἐπὶ παντὸς ἁλό- 
yov καὶ φιλοπαθοὺς ἀνθρώπου χρησμὸς ac ἀληθῶς ἐστι 
θεῖος" ,,Eni τῷ στήθει καὶ τῇ η χοιλέᾳ πορούσῃ. «* (Gen. 3, 
14.)  iIepi μὲν γὰρ τὰ στέρνα ὃ θυμός, τὸ δὲ ἐπιθν- 
µίας ἔδος ἐν κοιλέᾳ.. ΠΠορεύεται δὲ ὃ ἄφρων δὲ augo- 
τέρων, θδυμοῦ τε καὶ ἐπιδυμίας uel, µηδένα διαλείπων 
χθόνον τὸν ἠνίοχον xoi βραβευτήν λόγον ἀποβαλών. Ὁ 
δὲ ἐναντίος τούτῳ Φυμὸν μὲν καὶ ἐπιθυμίαν ἐκτέτμηται, 
κυβερνήτη» δὲ ἐπιγέγραπται Φεῖον λόγον , καθ a καὶ 
Μωυσῆς ὃ Θεοφιλέστατος, ἃ ὃς , ὅταν τὰς ὀλοκαντους τῆς 

ψυχης ἵερουργῇ θνσίας, τὴν μὲν ποιλίαν ἐκπλυνεῖ, 
(Exod. 29, 26), τουτέστιν ὅλον τὸ ἐπιθυμίας ἔδος ἐκνί-- 
yero, τὸ δὲ υστηθύνιον ἀπὸ τοῦ πριοῦ τῆς τελθιώσθεως 
peli (Lev. 8, 29), σύμπάντα δη τὸν πολεμικὸν v- 
µόν, ἵνα τὸ TAN µέρος xal ἄμεινον τῆς ψυχῆς, τὸ λο- 
γικό», μηδενὸς ἀντισπῶντος ἔτι καὶ µεθέλκοντος ἐλουθέ- 
ροις xoi εὐγενέσιν ὁρμαϊς τῷ ὄντι χρήσηται πρὸς τὰ κα- 
λὰ πάντα. Οὕτως γὰρ eic τε πληθος καὶ μέγοθος ἐπι- 
δώσει, λέγεται γάρ᾽ » Έως τίνος παροξυνοῦσιν ὃ λαὸς 
οὗτος: xai ἕως τένος ου πιστεύσουσί μοι & πὰᾶσι τοῖς 
σηµείοις oic ἐποέίησα ἐν αὐτοῖς; Ἱπατάξω αὐτοὺς «Φανά- 
TO καὶ απολῶ αὐτοὺς, καὶ ποιήσω σε καὶ τὸν οἶχον τοῦ 
πατρός σου eic ἔθνος μέγα καὶ πολὺ ἢ τοῦτο.“ (Num. 
14, 41 κε.) ἸΑΕπειδὰν γὰρ ὃ δυμῷ καὶ ἐπιθυμίᾳ χρώμε- 
νος πολὺς ὅμιλος καταλυθῇ τῆς ψυχής, πάντως οὐθὺς o 
τῆς λογικῆς φύσεως διεξηρτηµένος à ανίσχθι xol ἀνατέλλαι. 
Teneo Δὲ τὸ πολύπουν καὶ ἄπουν, ἐναντία 0yta ἐν τῷ 
7ένθι τῶν ἑρποτῶν, ἀκάθαρτα ἀναγράφεται, [*] οὕτως 
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καὶ 5 ἄθεος xoi πολνθοος ἀντέπαλοι ἐν ψυχῆ δόξαι bi- 
By. Σημεῖον Od ἀμφοτέρας ὃ νόμος υἐκκλησίέας ἕε- 
pac anl owe (Deut. 23, 2), cvv μὲν aso» τῷ ὅλα- 
δίαν καὶ ἀποκεχομμένον αρξος ἐκκλησιάζθιν . την δὲ πο- 
1ύθεον τῷ τὸν ἐκ πόρνης ὁµοίως κωλύσας ακονειν ἡ 7 λέ- 
γθιν᾿ ἄθεος μὲν Τὰρ o ἄγονος, πολύθους δὲ 0 ἐκ πόρ- 
»nc τυφλώττων περὶ τὸν ἀληθη πατόρα καὸ διὰ τοῦτο 
πολλοὺς ἀνδ' ἑνὸς γονοῖς αἰιττόμενος. 

,,Et benedicam tibi** — tertium donum igitur εὐλογία,τ e. 
laudatus sermo, quippe qui nonnisi bene cogitata bene 
proferat. Exempla Moses et Aaron. (13 - 16.) 

43. 4vo μὲν αὗται δωρεα) προεέρηνται" Θοωρητι- 
xov τε ἐλπὶς βίου, καὶ πρὸς πληὃος xoi μεγεῦος τῶν xa- 

λὼν ἐπίδοσις. Τρέτη Ü ἐστὺν οὐλογία, 76 ἄνεν βεβαιώ- | 

σασθαι τας πράτερον χάριτας οὐκ fort. “άγει yap: 
; Kai εὐλογήσω ga", τουτέστιν ἐπαινετὸν λόγον δωρήσο- 
μαι’ τὸ r9 — BU πάντως «ἐπανατόν ". «4όγος δὲ o 
μὲν πηγῇ Éouxav, ὃ δὲ ἆ ἀποῤῥοῇ | πηγῇ μὲν o év διανοέᾳ, 
προφορὰ δὲ ἤ διά στόματος καὶ γλὠττης αποῤῥοη. 
Ἓκατδρον δὲ eldos λόγου βελτιωθῆναι πολὺς σελουτος᾿ 
διανοιαν μὲν εὐλογιστίᾳ πρὸς πάντα μικρά xad μείζονα 
χρωµόένη», προφορὰν. δὲ ὑπὸ παιδείας ὀρθης ἡ Ἠνιοχουμέ- 
νην.  llolloi μὲν γὰρ λογίζονται τὰ βέλτιστα, ὑπὸ δὲ 

ἑρμηνέως καλοὺῦ προθδόθησα», λόγου, µουσικην τὴν ἐγ- 
κύχλιον ovx ἐππονήσαντος ' οὗ δὲ ἔμπαλιν ἑρμηνεύσαι μὲ 
ἐγένοντο δυνατώταταε, βουλεύσασθαι δὲ Φαυλότατου 
καθάπαρ « οἱ λογόμενοι σοφισταέ, τούτων γὰρ ἀχόρουτος 
μὲν καὶ ἄμουσος. ἡ διάνοια, πάμμουσοε δὲ αξ Dd τῶν 
φωνητηρέων ὀργάνων διέξοδο. «Χαρίαται δὲ o «Φοὸς 
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τοῖς ὑπηκόοις ἀτολὲς οὐδέν, πλήρη. δὲ xoi τελεια πάντα" 

διὸ καὶ νῦν τὴν εὐλογίαν ovy ὀνὶ λόγου τμήµατι 3 τοῖς δὲ 
μέρεσιν. ἀμφοτέροις ἐπιπεόμσιον, δικαιὼν τὸν εὐεργοτούμο- 
νο» καὶ ἐνθυμεῖσδαι τὰ βέλτιστα καὶ ἐξαγγ έλλειν τὰ 

νοηθέντα δυνατῶς. Ἡ γὰρ τελθιότης δὲ ἀμφοῖν, ὡς 
ἔουμδ, τοῦ /8 νποβάλλοντος τὰ ἐνθυμήματα καθαρῶς καὶ 
τοῦ διθρμηνεύοντος αὐτὰ ἁπταΐστως.  ᾿Ἡ ovy ὃρᾷς τὸν 
4βελ — ὄνομα δό ἐστι τοῦ τὰ θνητὰ πενθοῦντος καὶ 
τὰ ἀθ άγατα Φὐδαιμονίζοφτος —,; ὣς ἀνετειλάσιτῳ μὲν κέ- 
χρηται διανοίᾳ; To δὲ uy yeyenviodos περὸ λόγους tj ἥτ- 
τηταε πρὸς δθινοὺ παλαῖσαι, Κάῑν τόχνῃ μαλλον 3 η ῥώμῃ 
περιγονέσθαι δυναµένου. 4ιὸ καὶ Θαυμάζων αὐτὸν τῆς 
περὶ τήν φύσιν οὐμοιρίαο τὸν τρόπον αἰτιῶμαι τοῦτον, 
ὅτι τεροκληθεὶς elc ἅμιλλαν λόγων ἡ ηχεν ἀγῶνιούμενος, 
δέον ἐσεὸ τῆς συνήθους ἠρεμέας στῆναι, πολλὰ χαΐρειν 

φράσαντα τῷ φιλονθόνῳ. E) 0 ἄρα ἐβούλετο πάντως 
διαγωνάτασθαι, pn πρότερον πονίσασθαι, 7 τοῖς [*] 
Τδχνικοῖς παλαύσµασιν͵ ἐνασκηθῆναι" τῶν γὰρ ἄγροικο- 
σόφων οἳ τὰ πολιτικά κεκομψδυµένοι μάλιστά πως εἰώ- 
Jac. πβριθίναι. 

14. 4ιὸ καὶ Mone ὃ πάνσοφος παραιτεῖται μὲν 
εἰς τῆν τῶν οὐλόγων xoi πιθ aya» mioxeun dé, ep 
οὗ TO ἀληθείας φέγγος ἤρξωτο ὃ ο θεός ἐναπτράπτειν αὐ- 

τῷ, διὰ τῶν ἐπιστήμης καὶ. σοφίας αὐτῆς ἀθανάτων λό- 
rov. γοται δὲ οὐδὲν 1 ἧπτον πρὸς τὴν θέαν αὐτῶν, 
ovy ἕνεκα τοῦ πλθιόνων ἔμπειρος /νέσθαι πραγμάτων 
— ἀποχρώσι γὰρ, αἱ περὶ 980v καὶ τῶν Ἱερωτάτων — * 
τοῦ δυνάμεων δητήσαις τῷ φιλοθεάµονι — , ἆλλ , ὑπὲρ 
τοῦ πθριγενέσθαι τὼν dy -«ἰγύπτῳ σοφιστών, κοῖς αἲ 
μυθικαὶ πιθανότητες πρὸ τῆς τῶν ἀληθὼν ἐναργείας 
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τετέµηνται. Ὅτω μὲν οὖν τοῖς τοῦ πανηγεµόνος ἔμπε- 
gioi πράγµασιν ὃ »οῦς, οὐδανὸς ἑτέρου περοςδεῖται 
πρὸς τὴν Φεωρίαν, ἐπειδῆ τῶν »οητῶν µόνη διάνοια 
ὀφθαλμὸς ὀξνωπέστατος: ὅταν δὲ καὶ τοῖς καὶ αἴσθη- 
cei 5j πάθος ἢ σῶμα, ὧν ἐστιν 4] Αἰγύπτου χώρα σύμ- 
ῥολον, δεήσθται xod τῆς περὶ λόγους τόχνης ὁμοῦ καὶ ὃν- 
νἄμεως. Ov χάριν ἐπάγεσδαι τὸν Ἠαρὼν αὐτῷ διείρη- 
ται, τὸν προφορικὸν λόγο». Ovx ἰδού, φησέν (Exod. 
4, 14 $8), »αρών ὁ ἄδελφός σου; — μιᾶς γὰρ au- 
φοῖν τῆς λογαῆς φύσεως μητέρος οὔσης ἀδελφὰ Ónnov 
τα γεννήµατα — μἐπίσταμαι, ὅτι λαλήσει- * Ἅ,4ιανοίας 

μὲν γὰρ τὸ καταλαμβάνει, προφορᾶς δὲ τὸ λαλβῖν ἴδιον. 
μ4αλήσοι,"' got», » 0 Tóc co τὰ γὰρ ἐν αὐτῷ ταμι- 

ευόµενα μὴ δυνάµενος ὃ »οῦς ἀπαγγεῖλαι τῷ πλησίον. 
ἑρμηνεῖ χρῆται λόγῳ, πρὸς τὴν ὧν πέπονθθ δήλωσο. Εἰ- 
τα ἐπιλέγει' »]δοὺ αὐτὸς ἐξελούσεται sig συνάντησὺ 
0v,* ἐπειδὴ τῷ ὄντι ὃ λόγος τοῖς ἐνθυμήμασιν ὕπαν- 

τῶν, ήματα καὶ ὀνόματα προοτιδεές, χαρᾶττοι τὰ ἄση- 
µα, ὣς ἐπίσημα ποιδῖν. »Kai ἰδών LN φησί, Σχαρή- 
σδται ἐν ovrQe- 1198 γὰρ ὃ λόγος καὶ θὐφορεῖ, ὅταν 
μὴ ἀμυδρὸν ) τὸ ἐνθύμημα, διότι τηλαυγοὺς ὄντος 
ἀπταίστῳ καὶ εὐτρόχῳ διορμη»ούσει χρῆται, χυρέων xoi 
οὐθυβόλων καὶ γεμόντῶν πολλῆς ἐμφάσθως εὐπορῶν 
Ονοµατω». 

45. ᾿Επειδὰν Τοῦν ἀδηλότερά πως 7 τὰ νοήματα, 
κατὰ κενοῦ βαΐνει καὶ ὁλισθὼν πολλάκις µέγα πτῶμα 
ἔπεσεν, d μηκέτι ἀναστῆναι δύνασθαι. »Koi ἐρεῖς 
πρὸς αὐτὸν καὶ δώσεις τὰ ῥήματά μου sig τὸ στόμα αὖ- 
τοῦ,” ἴσον τῷ' “Ὑπηχήσεις αὐτῷ τὰ ἐνθυμήματα, à D Ln 

poro» καὶ λόγων ἀδιαφορᾶῖ Θείων. νου γὰρ τοῦ ὑπο- 
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βολέως οὐ φθόγξεται G 0 λόγος" ὑποβολεὺς δὲ λόγου vot, 
ὡς vov Φεός, »Καὶ avtóc σοι προσλαλήσει πρὸς τὸν 
λαό», xai αὐτὸς ἔσται σοῦ στόμα" σὺ δὲ αυτῷ ἔση τὰ 
πρὸς τὸν 9εό». H Ἔμφαντικώτατα : τὸ τε μΠροθλαλήσει 
cos φάναι, oio» 4ιερμηνούσοι τὰ σά, xoi ὅτι μέσται σοῦ 

[*] gróua' * διὰ E γλώττης καὶ στόματος φθρόµενον 
τὸ τοῦ λόγου »ἆμα συνεκφέρει, τὰ νοήματα. MÀ o 
μὲν λόγος ἑρμηνεὺς διανοίας πρὸς ἀνθρώπους, ἡ ᾖ δὲ δια- 
7οια 7ύεται τῷ λόγῳ τὰ πρὸς τὸν Üsó»v' ταῦτα δέ ἐστιν 
ἐνθυμήματα, n μόνος ὁ Φεὸς ἐπίσκοπος. -«Ἄναγκαῖον 

d ἐστι τῷ — πρὸς ὀγῶνα σοφιστικὀν ἀπαντᾶν 
ἐπιμολεῖσθαν λόγων ἑ θῥωμένως οὕτως, ὡς µῆ μόνον: é&- 
φούγειν τὰ παλαίσµατα, ἀλλὰ καὶ ἀντεπιτιθέμονον ὁ ᾱμ- 
φοτέροις, τέχνῃ 18 xai δυνάμδι, περιαναι. Ἡ οὐχ ορᾷς 

τοὺς ἐπαοιδοὺς xoà φαρμακευτὰς ἀντισοφιστεύοντας τῷ 
B εέρ λόγῳ καὶ τοῖς παραπλησίοις τολμώντας ἐγχειρεῖν, 
ovy οὕτως ἐπὶ τῷ τὴν ἰδίαν ὑπιστήμην ἀποφῆναι, πθρι- 
βόητον, ὡς ἐπὶ τῷ διασύραι καὶ χλουάσαι τὰ γινόμενα; 
(Exod. 7, 12.) xai γὰρ τὰς βακτηρίας sic δρακόντων ue- 

,TGGTOI/BIOUGi φύσεις, καὶ TO ὕδωρ sic αἵματος χρόαν 
τρέπουσι, xoi τῶν βατράχων τὸ ὑπολθιφθὲν ἐπῳδαῖς 
ἀνόλκουσιν ἐπὶ γῆν», καὶ πάντα oi κακοδαέµονες, τὰ πρὸς 
τὸν οἰκαῖον ὀλεθρον συναύξοντες, ἀπατᾶν δοκοῦντες 
ἀπατώνται. Nobs οὔς πῶς ἑνῆν ἀπαντησαι, μή τὸν ἑρ- 
μηνέα διανοίας λόγο», Ἀαρὼν ἐπίχλησι», ὁτοιμασάμενος: 
ὃς νῦν μὲν εἴρηται »στόμαϊ» αὖθις δὲ καὶ »προφήτησ” 
κεκλήσεται, ὃ οταν xai ὃ vovg ἐπνθειασας προερηδῇ Sóc 

»4 iden yag σε φησί, »9εὸν Φαραώ, καὶ Mapa ὃ 

ἀδελφός σου ἔσται σου προφήτης. * (Εχοᾶ. 1, 1) Ὢ 
ἀκολοφθίας ἐναρμονίου! τὸ γὰρ ὁρμημαῦον τὰ Ütov 
Purro ll. 

9 
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πφοφησικόν ἐστι γένος, ἐμθόῳ κατακωχή τε καὶ μανία 
χφώμενυν. Τοιγαροῦν ή ῥάβδος Ἀαρὼν κατέεο τὰς 
ὀχδίων ῥάῤδους (Exod. 1, 12), ὣς δηλοῖ τὸ λόγιον᾽ 
ἐγκαταπάνανται γὰρ καὶ — πᾶντος Oi σοφι- 
στικοὲ Aoi: τῇ Vjc quasosc ἐνεόγνῳ ποωµλέᾳ, ὥς όμολο- 
rev, οτι »δάκτυλος Gov (Exod. 8, 19 [15] τὰ γινό- 
μενα έστιν, ivo» τῷ reouus ὠνῖον διαγοροῦον à αθὶ σοφι- 
στθίαν υπὸ σοφίας ἠτεᾶσθαι' , δακτύλῳ γὰρ «Θεοῦ xoi 
τὰς πλάκας", ἐν ec derum ών οὗ χρησμοί, φησὶν 
6 lagos λόγος »γφαφῆναι (Exod. 32, 16). 4{ιόπαρ ovx- 
ἔτι ὀύνανται οὗ qaguoxevroi στῆνοι ἐναντίον Mevosi 
(Exod. 8, 19 [15]), πἰπτουσι δὲ ὡς dv ἀγῶνε ῥώμη Tov 
ο. νικηυώὄντες "αρτορᾷ. 

— faciam nomen tuum“ — quartum donum: bonum 
onestum ut esse, ita etiam videri. Exempla. (16-18.) 

16. Tí; οὖν 4 τετάρτη δωρθά; TO μεγαλώνυμον 
Φησὶ yog: ,Meyowuvo τὸ Ovogo σου.“ (Gen. 12, 2.) 
To δὲ ἐστιν, ae y ἐμοὶ φαίνεται, τοιόνδς᾽ XYicnao TO 
aya» apos soi καλόν, οὕτω καὶ τὸ Óoxst» eivou λυσι- 
τολός. Kai ἀμούων piv ἂσξης ἀλήθτια, οὔδαιμον δὲ τὸ 
ἐξ ἀμφοῖν' —8 13e ἀνόθως xai ἀπολακεύτως προς- 
—R& αροτῇ xoi τὸ 7νήδιον αὐτῆς ναγασάμενοι καλ- 
λος, τῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς φήμης ov φροντίσαντος, ἐπε- 

ῥανλούθησαν, Μακοὶ νοµισθάντος oi πρὸς ἀλήθνιαν όγα- 
9o. Kai ui [*] οὐδὲ τοῦ δαιεῖν ὄφελας, μὴ πολὺ 
πρότερον τοῦ Εἶναι 'περοούντος , ὠρπερ ἐπὶ σωμάτων | πέ- 
φυκεν bye δὲ 19s ππάντος ἄνθρωποι τὸν »οσούντα 
ὑγιαίνει 5 τὸν ὑγιαίνοντα »οσσῖν ὑπολάβοων, ἡ δόξα 
καθ αντὴν οὔτε νόσο», οὔτε ὑγίδιαν ἐργάσετα.. «Ὡι δὲ 
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x puporreoo δεδώρηται ὃ 0 Θεὸς καὶ τὸ εἶναι καλὸν xai ἀγα- 
« ὃν xoi τὸ δοκεῶν εἶναι, οὗτος πρὸς ἀλήθοιαν εὐδαίμω», 
ael TQ ὄντι μεγαλώνυμος. Ἡρονοητέον δὲ ὥς μογἆλον 
περάγµατος καὶ πολλὰ τὸν µετά σώματος βίον ὠφελοῦν- 
τος ευφηµίας. Περιγῶμται δὲ αὕτη σχθδὀν ἅπασιν, ὅσοι 
χαίροντες σὺν ἀσμενισμῷ μηδὲν κινοῦσι τῶν καθοστηκό- 
των γομέμων , αλλὰ τὴν πάτριον πεολετθίαν οὓκ ἀμελῶς 
φυλάττονσιν. —Eiwi yog τις οἳ τοὺς ῥητοὺς νόμους 
σύμβολα νοητῶν πραγμάτων ὑπολαμβάνοντος τὰ μὲν 
xy y ἠκρίθωσαν 9 τῶν δὲ ῥᾳθύμως ὠμγώρησαν. Οὓς 
—8B ἂν ἔγωγο τῆς εὐγορθέας ὅδαι γὰρ ἀμφοτέρων 
ἐπ iplo D iot, Ὀμτήσαίός Te τῶν ἀφανῶν ἀκριβοστέρας καὶ 
ταμίας τῶν φανερῶν ἀνεπιλήπτου. Ivi δὲ ὥσπερ ἐν 
έρημίᾳ καθ δαντοὺς μόνοι ῥώντος D ἀσώματοι ψυχαὶ 
79γονότος, καὶ μήτε πόλων µήτε κώµην uit οἰχίαν μήτε 
συ»όλως Φέασον ἀνθρώπων εἰδότες, τὰ δοκοῦναέν τοῖς 
πολλοῖς υπερκύψαντας τὴν ἀλήθθιαν γυµνῆν αὐτὴν ἐφ 
ἑαντῆς ἐρευνώσιω' οὓς o ἱερὸς λόγος διδάσκει χρηστῆς 
ὑπολήψεως ποφροντικόναι καὶ μηδὲν τῶν ἐν τοῖς ἔθεσι 
λύείν, «& Φεσπέσιοι καὶ µδίρους ἄνδρες xj «αὐ ἡμᾶς ὡρι- 
σαν. M γάρ, ὅτι η ὁῤδόμη δυνάμεως μὲν της περὶ τὸ 
ay nire y ἀπφαξίας δὲ τῆς περὶ TO Τεννητὸν δίδαγµά 
ἐστι, τὰ ἐπ αντῇ νομού τη όντα νωμεν, ὡς ̓πυρεναν- 
ber», à ῆ ζεὠπονεν, ή ἀχθοφορεῦ, ? ἢ ἐγκαλαῖν, à " Axe», 
5 παρακαταθήκας ἄποιιταῖν, 2 Δάνθια à ἀναπράττευ, 5 τά 
nun ποιν, ὅσα xoi & τοῖς µη ἑορχώδεσι παιφοῦς ὀφίθ- 
eom, ὃτι 5 ἑορτὴ σύμβολον- ψυχικῆς εὐφροσύνης 
" καὶ τῆς πρὸς 3εὸν εὐχαριστίας, ἀποταξώμοθα ταῖς 
χατὰ τὰς ἐτησίους ὥρας πανηγύφοσι' µηδ’, ὅτι τὸ πδρι- 
τέμνεσθαι ἠδονῶν καὶ παθὼν πάντων ἐκτομὴν καὶ δό- 

χ3 
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Enc ἀναέροσιν ἀσφβοῦς ἐμφαύαι 3 καθ ἣν ὑπέλαβαν o ο 
νους ἑκανὸς εἶναι 7εννᾶν δὲ ἑαντοῦ, ἀνέλωμεν τὸν ἐπὶ τῇ 
πθριτοµῇ τνθέντα yópoy' ἐπδὶ καὶ τῆς περὶ τὸ ἱερὸν ἁγι- 
στείας καὶ µυρίων ἄλλων ἀμελήσομον, εἰ µόνοις τεροςέξο- 
μεν τοῖς δὲ ὑπονοιῶν δηλουμένοι. «Ἀλλὰ χρὴ ταῦτα 
μὲν σώματι ἐοικέναι νομίζουν, ψυχή δὲ ἔχεῖνα. Ὥρπερ 
ουν σώματος, ἐπειδὴ [*] φυχῆς ἐστιν οἶκος, περονοητέον, 
οὕτω καὶ τῶν ῥητῶν νόμων ἐπιμελητέον᾿ φυλαττοµένων | 
γὰρ τούτων ἀριδηλότερον καὶ ἐκεῖνα }νωρισθήσεται, ὧν. 
εἶσιν οὗτοι σύμβολα, : περὸς τῷ καὶ τὰς ἀπὸ τῶν πολλῶν 
μέμψεις καὶ κατηγορίας ἀποδιδράσκειν. οὐχ ὁρᾷς , 0n 
xai o Ἀβραάμ τῷ σοφῷ καὶ μεγάλα ἀγαθὰ xci µαρα 
προςεῖναί φησι, καὶ καλεῖ τὰ μὲν μεγάλα »ὑπάρχοντα" 
(Gen. 25, 5 s.) καὶ ὑπαρατά, & τῷ }νησέῳ κληρονομεῖν. 

ἐφεῖται μόνῳ, τα δὲ μικρό ,δόματα", ὧν oi νόθοι καὶ 

ἐκ παλλακῶν ἀξιοῦνται. ᾿Εκεῖνα μὲν οὖν ἔοικο τοῖς φν- 
gei, ταύτα δὲ τοῖς Osce: νοµίμοες. 

41. ᾽4γαμαι xai τῆς παναρέτου -4δίας, ἥτις ἐπὶ τῆ: 
΄4σηρ γενέσεως, ὃς ἐστι τοῦ αἰσθητοῦ καὶ νόδου στι- 
βολον πλούτου, φησί’ » Μακαρία ἐγώ, ὅτι μακαριουσί 
µε αἱ yvvoixec.* (Gen. 30, 13 9) Στοχάζεται γὰρ v0- 

λήψεως ἐπιρικοῦς, — μὴ µόνον vno ἀῤῥένων καὶ 
ἀνδροίων ὦ ὡς ἀληθῶς λόγων ἐπαινεῖσθαι, παρ oic sj αλω- 
"ia φύσις καὶ ro ἀληθὲς ἀδέκαστον τετίµηται, ἀλλὰ 
xoi πρὸς τῶν Φπηλυτέρων, oi τῶν φαινομένων πάντα 
τρόπον ἥττηνται, μηδἐν ἔξω τούτων Φθωρητὸν voto: 
δυνάµενοι- Τελδίας δὲ Veris ἐστι τοῦ εἶναι καὶ του de- 
x8iy δἶναι μεταποιεῖσθαι, καὶ σπουδάζουν μὴ μόνον παρὰ 
τῇ αγδρωνίτιδι οὐδοκιμεῖν, ἀλλὰ xol πρὸς τῆς 7υναικωνί- 
τιδος ἑστίας ἐπαινεῖσθαι. «ἀιὸ καὶ Μωύσης τὴν rwr 
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Ἱερῶν ἔργων κατασχευήν ov µόνον ἀνδράσιν, ἀλλὰ καὶ 
γυναιξὶν ἐπέτρεψε ποιεῖσθαι. Τά τε γὰρ »»ήµατα πάν- 

τα τῆς νακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκένου καὶ βύσσου 
xai τριχῶν αἰγείων ἐπιτελοῦσε., καὶ τὸν ἑαυτῶν κόσμον 
αόχνως εἰοφέρουσι, »σφραγῖδας, ἐνώτια, δαχτυλέους, me- 

ριδέξια 3 ἐμπλόνια" (Exod. 35 ; 22), πἀνθ' ὅσα χρυσὸν 
εἶχο τῆν ὕλη», τὸν σώματος κόσμον ἀνταλλαττόμεναι τοῦ 
τῆς εὐσεβδίας. Προςφιλοτιμούμεναι μέντοι καὶ ,)τὰ κάν 

τοπτρα ἑαυτῶν συγκαθιεροῦσιν elc τὴν τοὺς λουτῆρος 
xo ragxeviy' (Exod. 38, 8), ἵν oi μέλλοντος i Ἱερουργεῖν, 
ἀπονιπτόμενοι algas : xai πόδας, τὰ ἐγχδιρήματα, oic 

ἐφορμὲῖ καὶ ἐνίδρυται ὃ 0 οῦς, ἐνοπτρίζωνται ἑαυτοὺς κα-. 
τὰ μνήμην τῶν ἐεόπτρων, ἐξ ὧν o λουτὴρ δεδἡμιούργη- 
ται οὕτω γὰρ οὐδὲν αἶσχος ἐν τῷ τῆς ψυχῆς εἶδει πε- 
ριόψονται piwópevov, Ἔδη δὲ τὸ νηστείας καὶ καρτθ- 
ρίας ἀνάθημα ἀναθήσουσ ἱεροπρεπέστατον καὶ τελεώ- 
τατον ἀναθημάτων. MY) αὗται μὲν ἄσταί Te καὶ 
ἀστεῖαι γυναῖκες, αἰσθήσεις oc ἀληθῶς, παρ aic ἡ ἄρε- 
τὴ 4εία τετιµῆσθαι βούλεται. — 4i δὲ προαναφλέγου- 
σαι τὸ πῦρ ἐπὶ τὸν ἄθλιον νοῦν ἀπόλιδες' Λέγεται γαρ, 
ὅτι καὶ ,γυναῖχες ἔτι προρεξέκαυσαν n9Q ἐπὶ Μωαβ- 
(Num. 21, 30). MÀX οὐχὶ xoi ἑκάστη [*] τῶν τοῦ 
ἄφρονος αἰσθήσοων ἑξαπτομένη πρὸς τῶν αἲσθητῶν ἐμ- 
πέμπρησι τὸν »οῦν, πολλῆν καὶ ἀπέραντον φλόγα ἐπεις- 
χέουσα μετά ῥύμης ἀνηνύτου καὶ φορᾶς; “Αριστον γοῦν 

ἐξουμενίζεσθαι τὸ Γυναμκῶν τάγμα ἐν ψυχῇ, τῶν αἰσθή- 

σεων, καθάπερ καὶ τῶν ἀνδρῶν, τῶν κατὰ 'μέρος Ào- 
pw οὕτω γὰρ ausivov [Kov διεξόδῳ χρησόμεθα 
παγκάλως. 

48. 4ià τοῦτο καὶ ὃ αὐτομαύθής Ἰσαὰκ εὔχεται τῷ 

/ 



342 PHILONIS IUDAEI LIB. 

σοφίας ἐραστῇ xai τὰ »οησὰ xoi t& αἰσθητὰ lof 
ἀγαθά. Φησὶ γάρ" dei goi ὃ Φοὸς a ἀπὸ τῆς ὅρόσου 
τοῦ οὐρανοῦ, χαὺ ἀπὸ τῆς πιότηχος τῆς ric (Gen. E | 

28), ἴσον τῷ) Πρῶτον συνοχῆ σου τὸν »οητὸν καὶ σὐρά- 
νιον ὑατὸν ἄρδοι, μη λάβρως, ὡς ἐπικλύσαι, αλλ meia : 
καὶ πράως xad nao δρόσο», ὡς ὀνῆσαι' δεύτερον δὲ τὸν 
αἰσθητὸν xai χἠίνον πλοῦτον χαρίσωο λσεαρὸν xai 
niova, τὴν ἐναντίαν πενίον Veris τα xoi TOY αὐτῆς pt- 
ρῶν ἀφανάνος. ἸΚὰν μέντοι xe τὸν ἀρχιαρόα λόγον | 
ἐδοτάζῃς, εὐρήσεις συνῳδὰ Φφρονοῦντα καὶ τὴν ispuy 
ἐσθητα αὐτῷ —̃ 5x 18 ποητῶν καὶ αἰσθητῶν | 

δυνάμεων, ἤ ἧς τὰ μὲν ἄλλα μοκιροτέρων ἢ κατὰ τὸν πταρ- 
όντα καιρὸν δεῖται λόγων xci ὑπερθετέον, τὰ δὲ τερὸς | 
τοῖς πέρασιν ἐξετάσωμεν, κοφαλῇ τὸ καὶ βάσεσιν. Ουκ- 
ov» ἐπὸ μὲν τῆς κεφραλῆς ἐστι μπέταλον χρυσουν“ 
(Exod. 28, 36) καθαρόν, ἔχον ἐκτύπωμα σφραγῖδος, 
ρἀγίασμα µυρίῳ'», ἐπὶ δὲ τοῖς Soci», »νἐπὶ τοῦ τέλους τοῦ - 
ὑποδύτου κώδωνθς καὶ o»Oiuwa. 4 Ἠλλ ἐκείνη μὲν Ἡ 
σφραγὶς ἰδέα ἐστὶν ἰδεών, καθ ? 9 9οὸς ἐτύτεωδε τὸν 
χόσμον  ἀσώμωτος δήσον »oi νοητή, τὰ 0 ἄνθινα xai 
oí κώδωνος oig nia ποιοτήτων σύμβολα, ὧν ὅρασκ 
καὶ axo] τά Ἀριτήρια. Ayer Ó ὀξητασμένως ἐπιφδρει, 
ὅτι ,,Egtoi ἀνουστὴ φωνή αὐτοῦ δἰφιόντος eic τὰ epi 

(Exod. 28, 35), ἵνα ngos τὰ Σοητὰ xai Sic καὶ Όντως 
ἅγια δἰφούσης τῆς ψυχης xai αἱ oig Osee ὠφολούμεναι 

xU ἀρετῆν συνηχῶσι, xa$ ολον τὸ σύστημα ἡμῶν, ὦς- 
ππθρ ἐμμελῆς καὶ πολυάνθρωπος χορός, ἐν ' διαφθρόντων 
φθόγγων ἀνακεκραμάνων ἓν µέλος ἐναρμόνιον συναῦῃ, 
τὰ μὲν ἐνδόσιμα TOY νοημάτω» ἐμπνεόντων — renos 
αρ τοῦ χοφου τούτου τὰ νοητά ----, τὰ δὲ ἑπόμενα τῶν 
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oia Ou αυναναμασόντων , : τοῦς κατὰ μέρος χορου- 
ταῖς ἀπεοικάζαται. Συνόλως Τάρ, f ᾗ φησιν o νόμας, ,,1à 
δέοντα καὶ τὸν ὁματισμὸν xai τὴν ὁμιλίαν« (Exod. 21, 19), 
τὰ τρία ταῦτα, ἀφαιρεῖσθαι τὴν Vers οὖν ὅδει, ἀλλ ἀλλ 
ἕκαστον αὐτῶν Bele προυνὀµειν. Τὰ μὲν οὖν ,,δέον- 
τα" νοητό dot oyadá, à à χρὴ καὶ a δεῖ γονέσθαι λόγφ 
φύσεως, ὁ δὲ, ματισμὰς τὰ api τὸν φαμόμενον τοῦ βίου 
κόσµο», ἡ δὲ ,ὁμιλία- q καθ ἑκάτερα τῶν εὐρημένων εἷ- 
δῶν συνέχθια καὶ µελέτη, vv ola τὰ ἀφανή »oxr& τοιαῦ- 
τα καὶ τὰ αἰσθητὰ φαένηται. 

Quintum donum: benedictione a Deo dignum censeri. (19.20.) 

49. [*] Πέμπτη vole» ἐστὶ δωρεά 7 κατὰ ψιλὸν 
µόναν τὸ εἶναι συματαμµόνη' λέλοκται. δὲ ἐπὶ ταῖς προ- 
τέραις, οὐχ ὡς οὐτολεστέρω ἐκείνων, ἀλλ ὥς ὑπορκύπτον- 
σα καὶ ὑπερβάλλονσα πάσαρ᾽ τί γὰρ -ἂν εἴη μεῖζον τοῦ 
ποφυκέναι καὶ ἀψευδῶς καὶ ἁπλάστως aya oy εἶναι od 
evioylos ἐπάξιον τελθωτόρας; ; » Eoy" γάρ. quai, ,8U- 

lopiróc" (Gen. 42, 2), οὐ µόνον αὐλοχημένος" τὸ μὲν 

γὰρ ταῖς τῶν πολλῶν δόδαις τε καὶ φήµαις παραρνὺμεῖ- 
Tas, τὸ δὲ τῷ πρὸς ἀλήθοιαν εὐλογητῷ. Ὥρπερ γὰρ τὰ 
ἐπαιετὸν εἶναι τοῦ ἐπαινεῖσθαι διαφέρθι κατὰ τὸ κροῖτ- 
Το», καὶ τὸ ψεμτὸν εἶναι τοῦ Ψόγοσθαι κατὰ τὸ χεῖρο» — 
τὸ μὲν χὰρ τῷ πθφυκόναι, τὸ δὲ τῷ Ῥομέροσθαι λγεται 
μόνο», quais δὲ ἡ ἀφανδὴς δοκήσκως à ὀχυρώτορον — οὗ- 
τως καὶ τὸ ευλογεῖσθαι πρὸς ἀνθρώπων, reg ἦν εἰς 
εὐλοχίαν ἄγεσθαι διδασκόµενον, τῷ πθφυκέναι δὐλογίας 
ἄξιον ; καὶ ἂν πάντες ἠσνχόζωσι, κραῖττον, ὅπερ ενλοχη- 
τὸν ἐν τοῖς χρησμοῖς adero. 

20. Ταῦτα μὲν τὰ ἐθλὰ τῷ γενησομόῳ Ocgsiras 
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coqQ. “4 δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεονέμει διά τὸν σοφό», 
ése ἴδωμεν. »Ευλογήσω", quai, » τοὺς θὐλογοῦντάς σε, 
καὶ τοὺς καταρωµένους cs καταράσοµαι."“ (Gen. 12, 3) 
Τὸ μὲν οὖν ἐπὶ τιµῇ τοῦ σπουδαίου καὶ ταῦτα γένοσθαι 
tet. που δηλον᾽ λέγαται δὲ οὐδ ἐχοῖνο µόνον, αλλα 
καὶ διὰ τὴν ἐν τοῖς πράγµασιν εὐάρμοστο», ἀκολουθίω. 
Τὸν γὰρ ἀγαθὸν καὶ 0 ἐπαινῶν ἐγκωμιαστός, xai ὃ ye 
ye ἔμπαλιν ψεντός. Ἔπαινον δὲ xoi i φόγον ουχ οὕτως 
η τῶν Ἰργόντων καὶ γθαφόντων : πιστοῦται δύναμις, ὥς 1 
των 7ινομένων ἀλήθεια, ὥστε οὔτε ἐπαναῖν, οὔτε ψέγευ . 
ἂν δοκοῖθν, ὅσοι τι ψοῦδος é ἑκατέρῳ παραλαμβάνουσυ 
ἴδιο. ΊΤοὺς χόλακας ovy δρᾷς, οἳ i ue" ἡμέραν καὶ νὺ- 
κτωρ ἀποκναίουσι τῶν κολακθυοµένων τὰ ora Φρύπτον- 
τος, οὔκ ἐπινεύοντες ἐφ ἑκάστῳ TOY leyoprem αυτὸ uoó- ᾿ 
ΝΟΥ, ἀλλὰ xoi ῥῆσεις µακρὰς συνοίροντον, καὶ όαψῳδουν- 
τες, xoi οὐχόμενοι μὲν τῇ φωνῇ πολλάκις , ael δὲ τῇ δια- 
volg. χαταρώμενοι; Τί οὖν ἂν τις οὐ φρονῶν sino; ἂρ 
ovy ὥσπερ ἐχθροὺς μᾶλλον ἢ φίλους τοὺς λέγοντας or- 
τας, καὶ Ψέγδιν μᾶλλον 7] ἐπαιναῖν, καὶ ἂν δράµατα ola 
συντιθόντος ἐγκωμίων ἐπῴδωσι; ; Τοιγαροῦν o μάταιος 
Ῥαλαὰμ ὄμνους psv sig τὸν Deo» ὑπερβάλλοντας aor, 
ἐν oic xoà τὸ »0ux ὡς ανθρωπος o θεός“ (Nam. 23,19) 

ῥσμάτων τὸ ἱεροπρεπέστατῳ», ἐγκώμια δ᾽ εἰς τὸν ὁρῶν- 
τα, σραήλ, uv μυρία διεξερχόµενος, ασεβῆς μὲν xoi ἐπα- 

θατος καὶ παρὰ τῷ σοφῷ χέκριται νοµοθέτῃ, καταρᾶ- 
σθαι δὲ ovx Σοὐλογεῖν" Ῥενόμισται. Toig γαρ πολε- 
μίοις φησὶν αὐτὸν ἐπὲ | uo συνταχθέντα µηνυτην γὲ- 
νέσθαι κακὸν καχῶν, ἀρὰς [3] μὲν ἐν φυχῇ Φέμενον χα- 
λεπωτάτας penes τῷ Φοοφιλεῖ, εὐχὰς δὲ ἀναγκασθότα 
διὰ στόματος xoi rinm à υπερφυεστάτας προφητευσαι' 
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τὰ μὲν γὰρ λεγόμενα καλὰ Όντα 6 φιλάρετος ὑπήχει 
Φεός, τὰ δὲ ἐνοούμενα, φαυλότορα 7ὰρ ἦν, ἔτικτεν 7 
μισάρστος διάνοια. Μαρτυραί δὲ 0 . περὸ τούτων xen- 
cuócg* »Όυ γὰρ ἔδωκδί, goi», »ὃ 9οὺς τῷ Ῥαλαὰμ 
παεαράσασθαί σοι, αλλ ἔτρεψε τὰς -πατάρας εἷς εὐλο- 

riay'* (Deut. 23, 5), xaíros πάντων ὅσα εἶπε πολλῆς 5- 

μόντων εὐφημίας. M ὃ τῶν ἐν ψυχή ταμιδυοµένων 
ἐπέσκοπος ibo», ᾧ — ἔξεστι μόνῳ τὰ ἀθέατα γὲ- 
νέσει, τὴν sic DOWD ἀπὸ τούτων φῆφον ἤνεγχθ, 

μάρτυς ἀψευδέστατος ὑμοῦ καὶ κριτὴς ἀδέκαστος αὐτὸς 
Gy, ἐπεὶ καὶ τὸ ἐναντίον ἐπαινετὸν βλαοφημεῖν xai κατη- 
7ορεῖν δοκοῦντα τῇ φωνῇ κατὰ διάνοιαν οὐλογεῖν t8 καὶ 
ευφημεῖ». Σωφρονιστῶ», ὡς ἔοικε, toUTO ἐστι τὸ ἔθος, 

παιδαγωγῶν, διδασκάλων, Γονέων, προσβυτέρω», a ἀρχόν- 
των, νόμων᾿ ὀνειδίζοντος γάρ ἐστι δὲ ὅπου καὶ κολάζον- 
τες ἕκαστοι τούτων ἀμείνους τὰς, ψυχὰς ἀπεργάδονται 
τῶν σαιδουφµένων, καὶ ἐχθρὸς μὲν οὐδεὶς οὐδενέ, φέλοι 
δὲ πᾶσι πάντες φίλων δὲ ἀνόθῳ καὶ ἀκιβδήλῳ ̓ χρωμέ- 
νων εὐνοίᾳ τοῦτ ἔστιν ἔργον ἐλονθεροστομεῖν aye TOV 
πακονοςῖν. Μιδὲν οὖν pra τῶν Bic οὐλογίας καὶ οὐχὰς 
μήτε τῶν eic βλαρφηµίας xai κατάρας ἐπὲ ταῖς ἐν προφο- 
ρᾳ διοξόδοις ἀναφοβέσθω μᾶλλον η διανοίᾳ, ἀφ 76 ὡς- 
περ ἀπὸ πηγῆς ἀκάτορον εἶδος τῶν Λεγθόντων δοκι- 
μαξεται. | 

»; Benedicantur in te omnes tribus terrae ** — praestantissi- 
mum donum ——: mente sana omnes vires eius eiusque 
omnia sana; iusto superstite salva respublica. «Νοξ. 
(21. 22.) 
21. Tavra μὲν δή πρῶτον διά τὸν ἀστεῖον ἑτόροις 

συντυγχώνειν qoo, ῦταν 5 ψόγον 5 ὅπαινο», η εὐχὰς 7 
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κατάρας ἐθελήσωσι αὐτῷ τέθοσθαι. Μέγιστον δὲ 

ἑξης, ὅταν ἡσυχάζωσιν ἐκεῖνοι, τὸ usó» µέρος φύσοως 
λογικῆς άμότοχον θὐθργοσίας ἀπεολβήποσθαι. Ays γαρ, 
ὅτι »ἐνευλογηΦήσονται & ὄν σοι πᾶσαι αἱ quiai τῆς κ. s 
Ἔστι δὲ τούτο δογμαεικώτατον. Ἔὰν 90 ὃ νοῦς e»o- 
σος καὶ ἁπημων — ταῖς περὲ αὐτὸν ̓ ἀπιώσαις φυλαῖς, 

τε καὶ i δυνάµεσω ὑγιαφούσαις χρται, ταῖς T8 καθ δρα- 
Ow καὶ ἀχοὴν καὶ ὅσα oig una, xoi nada» ταῖς xeto 

τὰς 70orac το καὶ ἐποθυμίαρ κρὲ ὅσαι ἀντὸ παθῶν ες 
εὐπάθσιαν μοταχαράττονται. δη — κοιὸ οὗχος xai 
πῦλις, xai χώρα καὶ ξῴνη, καὶ xliuota ης ἑνὸος ανδρός 

καλοκόγαθέας πφομη«)ουμένου μεγάλης ἀπέλαυσαν εἰ- 
δαιµρνίας, καὶ ὁ μάλισθ᾽ ὅτῳ μετά }νώµης ἀγαθης o a; 
xoi δύναμιν ὄδωκεν ἀνανταγώνισεαν, ὡς μουσωιῷ καὶ 
παντὶ ὁ τοχνέτῃ τὰ κατὰ μουσινῆν μαὶ πᾶσαν τόχνην ὄργα- | 
να, ἢ ξύλων ὕλην πουρέ. To γὰρ ovt ἔραισμα τοῦ Pa 
νους τῶν ἀνθρώσίων dari ο 9. δδιαιος, xoi ὅσα μὲν αντὸ: 

ἔχαι, προφάρων sis μέσον ἐπὶ ὠφελοίᾳ τῶν ["] χφησομύων 
ἄφθονα Kew, ὅσα Ó ἂν qus] εὑρίσχῃ neg ἁονεφ, τὸν 
μόνον πάμσελουτον αἰτεῖταν aov. O δὲ τὸν οὐρώνιον 
ἀνδίξας Φησαυρὸν ὀμβρᾶ xai ἐπωίφει τὰ ἀγαθὰ ὠθρόα, 
ὡς τῶν παριχδίων πάντων τὰς Sebapevos rrdsyempovaa; 
ἀναχυθῆνον. Ταντα. δὲ τὸν ὑκέκῳν ἑαντοῦ λόγον oux 
ἀποστραφεὶς lta δωρεῖσνδαι , λεγεται γὰρ ἑτέρωῦι 
Μωύσέως ἱκατεύσαντος »,Ίλεως αὐτοῖς eius χατὰ Τὸ ῥη- 

po σου” (Num. 14 20). Tovro δέ, ὥς fomav, ἰσοδν- 
posi τῷ' » Ερονλογηθήσονται E &» σοι πᾶσαι ai φυλαὶ 

τῆς ris. sf οὗ χάριν καὶ ὃ σοφὸς Ἀβρααμ, ποπιιρομέ- 
γος της i ἅπασι τοῦ 9 εοῦ χφηστότος, πεετείστουκεν, 
ὅτι, xai ἂν πάντα τὰ ἄλλα ἀφανισόῃ, μικρό» δέ τι λοί- 
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Ψανον ἀρετῆς ὥστορ ἐμπύρουμα δνασώδηται, διὰ τὸ βρα- 
χὺ τοῦτο xol ἐκαῖνα οἴκτείρει, ὣς πωπτωκόσω ἐχείροιν xai 
τοθνηκότα ida di σπινθἠρ γὰρ καὶ 6 βραχύτατος 
ἐντοκρόμενου ῦταν καταπνευσφῶς ῥωπυρπόῇ, μογάλην 

ἐξατετει πυρών, καὶ τὸ βραχύτασον ου» ἀρετῆς ὅτον ü- 
nici χρησταῖς υποαλπόμονο» avelauwg, καὶ τὰ τέως 
μεμυκότα καὶ τυφλὰ ἐξωμμάτωσε, καὶ τὰ ἀφανανθέντα 
ἀναβλασταϊν ἐποίησε, καὶ ὅσα ὑπὸ ἁγονίας ἐστθίρωτο, 
οὓς ουφορίαν οὐτονίας πθριήγαγον. Οὕτω τὸ σπάνιον 
ἀγαθὸν ἐπιφροσύνῃ Φ9ου πολὺ γίνεται χεόµενο», ἐξο- 
μοιοῦν τὰ ἄλλα dove. 

22. Εὐχώμοθα οὖν τὸν oc ἐν oin στύλον νοῦν μὲν 
ἐν Φυχῇ: ἄνθρωπιον δὲ. ἐν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων τὸν 
δίκαιον διαμόνθιν sis τὴν τῶν νόσων — τούτου 799 
ὑγιαίνοντος τὰς Big παντρλῆ σωτηβίέαν ow ἀπογνωστέον 
ἐλπίδας, δὲ ov ἔτι οἶμαι 0 σωτήφ Φοόᾳ, τὸ πανακέστατον 
φάρμανον, τὴν ἔλου δύναμιν, τῷ ἱκέτῃ xai Θεραποντῇ 
προτοίνας ἑαυτοῦ, χρήσθαι πφος την τῶν καμνόντων | 
σωτηρία. ἀποτρόπεε, ματαπλάττοντι τῶν ψυχῆς τραυμά- 
των, ἅπδρ ἀφροσυνα) xoi ἀδωκίῶι καὶ 0 ἄλλος τῶν xa- 

xu» ὅμιλος ἀκονηθαὶς Ómidey. Εναργόστατον δὲ παρά- 
ὄειγμα Nus 0 ἃδιαιος, Og τῷ μαγόλῳ πατακλυσμῷ τῶν 

τοσούτων univ τής weis ἐχκαταπιοθέντων ἀθῥωμένως 
ἐπικυματίζων καὶ ὶ ἐπινηχόμενος ὑπθράνω, μὲν ἔστη τῶν δει- 
νῶν ἁπεάντων, διασωφεὶς δὲ pay aos xai καλὰς ἀφ ocvtov 
Mus ἐβάλλστο, ἐξ ὧν ota φυτὸν τὸ σοφίας ἀνοβλάστησθ 
γένος, —* ἡμδροσοχῆσαν ποὺς τοῦ ὁρῶντος---- σραήλ--- 
τριττοὺς. ἦνογκὸ καρπούς, αἰῶμος μότρα΄ τὸν "fone, τὸν 
Ἴσαάα, τὸν Ἰακώρ. Koi 75e ἐστι καὶ ἔσται καὶ γόγονοκ ἐν 
τῷ παντὶ αρετή, ἦν ἀκαιφίαι μὲν ἴσως ἀνθρωπων ἐπισκια- 
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ζουσιν, ὃ δὲ ὁπαδὸς Οοοῦ καιρὸς ἀποκαλύπτει πάλιν, ἐν 
o xei 3 φθόνησις ἀῤῥενογονεῖ Σάῤῥα, οὐ χατά τὰς χρο- | 

νικας του ἔτους ὥρας, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἀχράνους ἄχμάς 
xai θὐκαιρίας ἐπανθοῦσα, λέγεται γάρ ]» Έπανα- 
στρέφων ῆξω πρός σε κατὰ τὸν καιρὀν τοῦτον Bic ὥρας, 
καὶ ἕξει υἱὸν Σαῤῥα 7 γυνή σον." (Gen. 48, 10.) 

» Profectus est Abraham, sicut locutus est ei Dominus** — quo 
innuitur summus vitae humanae finis : («xta naturam ci- 
vere, i. e. virtutem colere, Deum sequi. (23 - 26.) 

23. Περὶ μὲν οὖν τῶν δωρεῶ», üg καὶ τοῖς γΏνησο- 
µένοις τελθίοις καὶ δὲ αὐτοὺς ὃ θεὸς ἑτέροις εἴωθα χα- 
giten Doi, δθδήλωται. «άέγαται δὲ ξῆς, ὃτι ,,ἐπορεύθη 
Ἀβραάμ, κα ἄπθρ ἐλάλησεν αὐτῷ κύριος." (Gen. 12, 4.) 
Τούτο δέ ἐστι τὸ παρὰ τοῖς ἄριστα φιλοσοφήσασιν ἀδό- 
μενον τέλος , τὸ ἀπολούθως τῇ φύσει ζην. Tivetai δέ, 

ὅταν O νοῦς εἰς τὴν ἀρετῆς ἀτραπὸν ἐλθὼν κατ ἴχνος 
—R λόγου βαξνῃ καὶ ἕπηται Φοῷ, τῶν περοστάξεων 
αὐτοῦ  διαμομνημένος καὶ πάσας aei καὶ ποφταχοῦ ἔργος 
s καὶ λόγοις βεβαιούµαενος. » ̓ Επορούθη 1*0, καθ a 
ἐλάλησεν αὐτῷ κύριος’: τοῦτο δέ ἐστι τοιοῦτον’ «Ὡς λα- 
λεῖ o 0 9οός — λαλεῖ δὲ πργκάλως xai ἐπαινετῶς. Οὕτως 
0 σπουδαῖος ἕκαστα δρᾷ, την ἀτραπὸν εὐθύνων ἁμέμ- 
πτως τοῦ ῥίου, Gere τὰ ἔργα τοῦ σοφοῦ λόγων ἄδιαφο- 
gei δδίων. Ἑπέρωθι gov» quoi, ἅτι »ἀποίησεν Ἀβραὰμ 
πόντα τὸν YOLOY µου.“ (Gen. 26, 5 .) Nóuoc δὲ ουδὲν 
ἄρα η λόγος Φεῖος, περορτάττων à δεῖ καὶ ἄτταγορούων a 
μή χρὴ, ὡς μαρτυρσῖ φάσκων, ὅτι μἐδέξατο ἀπὸ τῶν λό- 
rov αὐτοῦ »ouoy'* (Deut. 33, 4). δι τοίνυν λόγος μέν 
ἐστι Θεῖος 0 νόμος, πεοισῖ δὲ ὃ ἀστεῖος τὸν νόµον, tois 
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πάντως καὶ τὸν Aéro»: ὡςθ᾽, ὅπερ ἔφην, τοὺς του Φεοῦ 
λόγους περάξοις δἶναι τοῦ σοφοῦ. Τέλος οὖν ἐστι κατὰ 
τὸν ἱθρώτατον Μωὺσῆν τὸ ἔπεσθαι Φεῷ, ὥς καὶ ἐν ὁτέ- 
gowc φησί’ ,,Οπίσω κυρίου τοῦ Φεοῦ cov πορεύσῃ« 
(Deut. 13, 4), οὐ κινήσει χρώμενον τῇ διὰ σκελὼν, av- 
θρώπον μὲν γὰρ ὄχημα γή, Θεοῦ δὲ εἰ καὶ σύµπας ὃ 
xoouos οὐκ οἶδα —' ἀλλ ἔθικεν ἀλληγορεϊν , τὴν 
τῆς ψυχῆς πρὸς τὰ θεῖα δόγματα παριστὰς ἀκολου- 
Φία», o» ἤ evagopa πρὸς τὴν τοῦ πάντων αἰτίου yivs- 
ται τιμήν. 

24. ᾿Επιτθίνων δὲ τὸν ἀκάθεκτον πὀθον τοῦ καλοῦ 
παραινεῖ xai κολλᾶσθαι αὐτῷ: όριο» γάρ, quoi, 
»τὸν Φ9όν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ µόνῳ λατρούσεις, 
xo? περὸς αἰπὸν κολληθήσῃ.“ (Deut. 10, 20.) Τίς οὖν 
7 κόλλα; τίς; Εὐσέβεια δήπου xoi πίστις, ἁρμόξουσι 
γὰρ xoi ἑνοῦσιν oí αρεταὶ ἀφθάρτῳ φύσαι διάνοια». 
Καὶ γὰρ MÓpaau πιστεύσας ,,ἐγγίδεν θθοῷ (Gen. 18, 
23) λέγεται. Εάν μέντοι πορθυόµονος ήτο κάμῃ ὡς 
ὑπενδοὺς ὀκλάσαι, μήτε ὀᾳθυμήσῃ dx παρ Éxarege 
ἐκτραπόμενος πλανάσθαι τῆς μέσης καὶ ευθντενους δια- 
μαρτὼν ὁδοῦ, μιμησάμενος δὲ τοὺς ἀγαθοὺς δρομεῖς τὸ 
στάδιον ἀπταίστως o even; tov βίου, στοφάνων καὶ ἆθλων 
ἐπαξίων τούξεται τρὸς τὸ. τέλος draw. ?H οὐ TOUT 

εἰσιν οἳ ; στέφανοι xal τὰ ἆθλα, μὴ ἀτυχῆσαι τοῦ [3] τέ- 
λους τῶν πονηθέντων, αλλ ἐρικέσθαι τῶν δυρεφρύπων 
φρονῄήσθως πθράτων; Τί οὖν τοῦ φρονεῖν ὀρθῶς. ἐστι 
τέλος; φροσύνην ἑαυτοῦ καὶ παντὸς τοῦ γεννητοῦ κα- 
ταφηφίσασθκαι' τὸ 7ὰρ μηδέν οἴθσθαι εὐδέναι πέρας 
ἐπιστήμης, ὀνὸς ὄντος μόνου σοφοῦ τοῦ xoi μόνου Φεοσ. 
4ιὸ καὶ παγκάλως Ἰωυσῆς zai πατέρα τῶν ὅλων καὶ 
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ἐπέακοπαν τῶν γενοµάων avtov εἰρήγαγε», simo»: »Εἷ- 
de» ὁ Oe0c τὰ πάντα ὅσα ἐποίησο, καὶ (dou καλά Mey." 
(Gen. 4, 31) Ουδενὶ γὰρ ἐξην τὰ συσταθότα καταᾶεῖν 
s aL ὅτι μὴ τῷ ποπονηκότι. Πάραε νῦν, oi τύφου 

xai ἀπαιδουσίας καὶ πολλῆς ἁλαζονθίας γέµοντος, οἳ δο- 
κησέσοφον, καὶ μὴ pavor ὃ ἐστι ἔκαστον οἰδέναι σαφῶς 
ἔτι φάσκοντος, ἀλλὰ «καὶ τὰς αἰτίας προραποδοῦναι διὰ 
Φρασύτητα τολμώντος, ὥσπερ ἢ τῇ τοῦ πόσµου γανέσει 
παφατνχόντος᾽ xai ὡς ὅναστα καὶ ἐξ ὧν αποτολοῖτο παει- 
δόντες, 1j 5 σύμβουλοι περὶ τών κατασκουαζοµόνων 1 δη- 
μιονργ i }πνόμενοι Eie τῶν ἄλλων απαξ ἁπάντων 
μεθόμενοι }Σωφώνωσε ῥαυνούς, xod οἵτινός όστε σαφώς 
θἴπατα, κατὰ τὸ σώμα, ματὰ τὴν φυχήρ, κατὰ τήν &i- 
σφησι», ματὰ τὸν λόγο». Ka ἕνει, καὶ a» zo. βρα- 

χύτατον τῶν side, "εξ árziv o 0ρασις, ἀποφήνασόν, καὶ 
πῶς ὁρᾶτα τί o aas, καὶ πῶς ακούετθ' τὲ γεὔσις; τα osi, 
zi o ὀσφρησι», καὶ πὠς καθ ὁκάστην ἀνοργοῖτε E avec εἰ- 
σὶν oi τούτων πηγα, ἂφ ὧν xol TO sivo, Towta ovubßi 
βμε. Μη roo μοι napi σολήνῃς καὶ ἡλέου καὲ των ᾱλ- 
λῶν, ὅσα κατ οἀφανὸν καὺ κόσµο», οὔσῶς uexQow Óem- 
NCMO καὶ τὰς QUOB διαφορόντων ἀθρομνθ τα, é 
κθνοὸ φφενῶν, πρὶν ἑανεοὺς ἐρουνῆσαι καὶ γνῶναι" την 
καντα 799 ἴσως. καὶ napi ἑτέρων δοξιουσι πιστουτέο». 
IH δὲ οἵτινές. ἐστα αὐτοὶ παραστῆσαι MT) νοµίοτο. .οι- 
tol τῶν ἄλλων ἢ µάρφυρες ἀφευδόσεατοί ποτα γθνή- 
gea oi. 

25. Tovro» δή τοῦτον ἐχάντων τὸν ερύπον τθλδιω- 
Seis 0 νοῦς ἀποδώσει. τὸ τέλος τῷ τολαρφάφφ Seg, κατά 
τὸ ἑβρώτατον γράμμα »όμος γαρ ἐστι, 70 τέλοο eivai 
κυρίου (Num. 34, 49 s.). Ιότο οὖν ἀπολίδωσιν; Ὅταν 
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» ἐσεὺ τὸν τόπο», ὃν εἶπεν αὐτῷ 0 «Θούς, τη ἡμέρᾳ τῇ τρί- 
r7 παραγένηται" (Gen. 22, 4), masia τὰς πλαίους 
μκοέρας τῶν χρονών διαστημάτων καὶ ἤδη πρὸς τὴν 
ἄχρονον μεταβαίνων φύσιν. Τότε γὰρ καὶ τὸν ἀγαπη- 
τὸν υἱὸν .Ἱρουργήσοι, οὐχὶ ἂνθρωπαν — οὗ γὰρ" '*8XYO- 
XTO»O0C O σοφός. —, ἀλλὰ τὰ τῆς ἀρετώσης Verse yé- 
voee edm, τὸν ἐπανθήσαντα segno» ovii, ὃν πῶς 
(rey xey . ovx ὄγνω, βλάστηµα Φκῖο», ov φανέντος δύξασα 
πυοφορῆσαι τὴν ἄγνοιαν τοῦ συµβαντος ἀγαθοῦ διηγεῖ- 
ται» φάσπουσα᾽ »Τές ἀναγγελεϊ Ἀβραύμ; * (Gén. 24, 7) 
ὡς ἀπειθοῦντι δήπου περὶ τὴν τοῦ αὐτομαθοῦς prove 
ἀνατολήν, ὅτι », θηλάζει παιδίον Zoo", ovy πρὸς 
Σάῤῥας Φηλάξεται. Τὸ γὰρ αὐτοδίβακτον Ῥρέφεται μὲν 
ντε οὐδανός, [*] 190g δέ ἐστιν ἄλλων, ὁ ὅτε ἱκανὸν διδα- 
σκθων, καὶ μανθάνειν οὐ δεόµονυν. », "Erexoy 199 viov", 
ovx ὡς }υραῖκες ipe worü τὴν TOV σώματος 
ἀκμήν, ἀλλ ὡς αἱ Ἔβραῖαι Φυχαί, ,d» τῷ τήρᾳ μου: 

(Exod. 1; 19), ὅτε τὰ we ὅαα αἰσθητὰ καὶ ὀνητὰ μο- 

μάφονται, v& δὲ νοητὰ wai ἀθάνατα ἀνήβημον, o ᾱ 7έρως 
xoi τιµῆς ἐστιν ἐπάξια. — Kol ἔτεκον µαιευτικῆς τέχνης 
ov τεροδεηθεῖσα: τέκποµον γὰρ καὶ πρὶν εἰρολ δῖν τινας 
ἐπενοίας καὶ ἐπιστήμας: ἀνθρώπων πρὸς ἡμᾶς, c ἄνου τῶν 
c Bov συνεργούντων, ,eneipoyróc wai yevrówros Φεοῦ 
τὰ ἀστεῖα γεννήµατα, & τῷ διδόντι προζηκόντως πατὰ 
τὸν «ἐπ εὐχαρισίέᾳ τούτα »óuov ἀποδίδοται" »Tu γὰρ 
δώρά μου, δόµατα µου, καρπώματά μον’, quai», ,,δια- 
τηρήσατε προσφέρουν ἁμοί. * (Num. 28, 2. -) 

26. Tour ἐστι τὸ τέλος τῆς 0009 τῶν ὑπομένων λό- 
[4 γοις καὶ προστάξεσι νομίμοις , xai ταύτῃ βαδιζόντω», 7 

ἄν ὃ Üe0g ἀφηγῆται' ὃ δὲ ὑπενδοὺς ὁ 4710 τοῦ πεινώντος 
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sdorqe xai λέχνου παθών, ὄνομα »μαληκ« (Deut. 25, 
41 3.) — ὁρμηνούεται γὰρ λαὸς ἐκλείχων T» ἔκτε- 
αμήσεται. Μηνύουσι δὲ οἱ $ χρησµοέ, ὅτι λοχῶν o ο τρό- 
zog οὗτος" ἐπειδαν γὰρ τὸ ἐῤξωμενέστατον τῆς uy xs 

δυνάµθως κατἰδῃ πθραιωθόν, ὑπανιστάµονος τῆς ἐνέδρας 
τὸ κοκμηκὸς μέρος ὥς οὐραγίαν κόπται."“ Κάματος δὲ 
ὃ μὲν ἐστιν εὐώνδοτος ἀσθένεια λογισμοῦ μη δυναμένου 
τοὺς ὑπὲρ ἄροτῆς ἀχθοφορῆσαι πόνους, ἐν ἐσχατιαῖς 

οὗτος εὑρισκόμενος evaloroc: o Ó6 ἐστιν ὑπομονὴ TOY 
«παλῶν, τὰ μὲν καλὰ ἄθρόα ἐῤῥωμόνως ἀναδεγόμενος, 
μηδὲν δὲ τῶν φαύλω», καὶ ἂν εἰ κουφότοτο» εἴη, βαστά- 
σαι δικαιῶν, ἀλλ ὡς βαρύτατον ἄχθος ἀποῤῥέετων. 
Διὸ καὶ τὴν ἀροτὴν ὃ νόμος οὐθνυβόλῳ τεροραᾶπον ὠνό- 
ματι Αεἴαν, ήτις ὁρμηνουθεῖσα λόγοται αοπιῶσα᾽ τὸν 
γὰρ τῶν φαύλων βίον, ἐπαχθῆ καὶ βαρὺν 6 ὄντα, φύσει 
χοπώδη προρηκόντως αὕτη νονόµικε καὶ οὐδὲ προςιδεῖν 
ἀξιοῖ, τὰς ὄψαις πρὸς μόνον τὸ ᾿καλὸν ἀποκλέουσα. 
Σπουδαζέτω δὲ o νοὺς μὴ μόνον ἀνορδύτως καὶ οὐτόνως 
ἔπεσθαι Sag, αλλὰ καὶ τὴν οὐθεῖον ἀτραπὸν εέναι πρὸς 
μηδέτερα νθύων, μήτε τὰ δεξιά μήτε τὰ εὐώνυμα, oic o 
ynivoc Εδὼμ ἐμποφώλευκθ, τότε μὲν ὑπερβολαῖς καὶ πε- 
θιουσίαις, τότθ δὲ ἐλλείψεσι καὶ ἐνδθίαις χρώμενος ἄμει- 
νον γὰρ oÓQ τῇ μέσῃ bodiceo ἐστὶ τῇ πρὸς ἀλήθειναν. 
βασιλικῃ, ἣν o μέγας καὶ μόνος βασιλεὺς Φεὸς ταῖς φι- 
λαρέτοις ψυχαῖς ηόρυνον ἐνδιαίτηµα κάλλιστο». Acò xol 
τινος τῶν τῆν ἤμερον καὶ κοινωνικῆν µετιόντων φιλοσο- 
φίαν μοσότητας τὰς agerac εἶπον εἶναι, ἐν μαφορίῳ στή-| 
σαντθς αὐτάς, ἐποιδὰν τὸ tà ὑπέραυχον ἁλαξονίας γέ- 
pov πολλῆς [*] κακὸν xoi τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἀφανοὺς us-| 
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(εκραμένον ἐπιθιιῶς ὠφέλιμον. 

Abiit cum Lot**: — virtutis impedimentum comes declinans 
(Lot enim declinatio). 

21. Te δὲ Muero μετὰ τοῦ 4ώτ« (Gen. 12, 4) τί- 
να ἔχοι λόγον, σκαπτέον. στι μὲν οὖν dor Sgunprev- 

Dic ἀπόλλισις. Κλίνεται δὲ ὁ 0 νοὺς τότε μὲν 1 τὸ àya- 
δόν, τότε δὲ ov TÓ κακὰν ἀποστροφόμενος” ἄμφω δὲ 
ταῦτα πολλάκις πορὶ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Φεωρδῖται. Ei- 
σὲ y&Q τινος ἐνδοιασταὶ καὶ ἐπαμφοτεριστα!, πρὸς ἐκά- 
τερον τοῖχον ὥσπερ σκάφος ὑπ ἐναντίων πγθυµάτων 
διαφερόµενον ἀποκλένοντες, ἢ καθάπερ ἐπὶ πλάστιγγος 
ἀντιῤῥόποντος, ἐφ ἑνὸς στηριχθῆναι βεβαίως ἀδυνατοῦν- 
τος, ὧν οὐδὲ τὴν ἐπὶ τὰ ἀμείνω τροπὴν ἐπαινστόον, φο- 
ρᾷ γάρ ἀλλ} οὐ γνώμῃ yiveras. Τούτων καὶ 0 «4ώτ ἐστι 
θεατής, ὃν φησι οἴχεσθαι μετὰ τοῦ σοφίας ἐραστοῦ. 
Καλὸν δὲ ἦν ἄρξάμενον ἐκείνῳ παρακολουθάν ἅπομα- 
D'8ty ἅμαθίαν xai μηκέτι παλινδρομῆσαι πρὸς αὐτήν: 
Ἀλλὰ γὰρ ov ἔνθια τοῦ μεμησάμενον τὸν αμεύω βελ- 
τιωθναι συνέρχεται, ἀλλ ὑπὲρ τοῦ καὶ éxelvo παρα- 
σχεῖν ἀντισπάσματα καὶ µοθολνάς, καὶ κατάγοιν ὄνθεν 
ὄὀλισθος- Τεκμήριον δέ ὁ μὲν ὑπὸ τὴν ἀρχαΐαν ὑπο- 
τροπειάσας νόσον οἰχήσεται, ληφθεὶς αἰχμάλωτος ὑπὸ 
τῶν ἐν φυχῆ πολεµἰω», ὃ δὲ τὰς ἐξ ἐνέδρας ἐπιβουλὰς 
αὐτοῦ φυλαξάµενος πάσῃ μηχανῇ διοικισθήσεται. Τὸν 
δὲ διοικισμὸν αὖθις μέν 3 οὕπω δὲ ποιήσθται' νῦν μὲν 
γὰρ τὰ θεωρήματα αὐτῷ, ὡς ἂν ἄρτι ἀρχομένῳ τῆς 
θείας Φεωρίας, πλαδᾷ καὶ σαλούοι᾿ ὅταν δὲ ἤδη παγέν- 
τα κραταιότθρον ἱδρυδῇ, δυνήσεται τὸ — xai κο- 

P uiro II. 
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λακεῦον ὡς ἐχδρὸν ἀκατάλλακτον καὶ δυοθήρατον goce 
διαζθῦξαι. — Tovro γὰρ ἐσθ' ὃ δνεαπότρυετον ὃ e» — 
πεται Vix κωλύον αὐτὴν πρὸς ἀρετήν ὠκυδρομέ 
Τουθ’, ἡνίια καὶ τὴν 4ἴγυπτον ἀπολδίπομον, τὴν σωµα- 
τιχὴν χώραν ἅπασαν, ἀπομαθεῖν τὰ πάθη σπουδάσαν- 
της κατὰ τοὺς προφήτου λόγους Μωύσέως xoi ὑφητή- 

σαι, ἠκολούθησαν ἡμῖν, ἑλλομβανόμενον της τεορὶ "p 
ἔξοδον σπουδῆς καὶ τῷ τάχαι τῆς ἀπολεέφοως ὁ ὑπὸ φθὺὀ- 
νου βραδυτῆτας ἐμπνοιοῦν. ΐγοται 7άρ, ὅτι » Kai ἐπί- 
μμπος πολὺς συνανέβη αὐτοῖς, xei πρόβατοι xoi fos, 
καὶ ντήνη πολλὰ σφόδρα” (Exod. 41, 39). Ὅ δὲ éniu- 
ητος οὗτος ἦν τὰ κτηνώδη so) éloyo τῆς ψρυχῆς, εὖ δεῖ 
τόληθὲς αἰπτοῖν, δόγματα. 

Impedünenta exitus ex Aegypto : — sensus allegoricus. 

28. Ιζαγκάλως ἂὲ καὶ εὐθνβόλως τὴν τοῦ φαύλου 

Ψψυχήν »ndpusto» xcd, συνηρηµόνη γὰρ καὶ σνµπε- 
φοφημένη καὶ puras ὃ ὄντως éx πλειόνων wol μαχομένων 
δοξῶν μία μὲν οὔσα ἀφιθμῷ, µνρυας δὲ τῷ σοολντρόπῳ. 
41 καὶ τῷ Axio πρόοκδιτον »molés'*- ó μὲν γὰρ 
πρὸς dd μόνον ἀφορῶν ἁπλοῦς καὶ [*] αμιγὴς καὶ λείος 
ὄντως, 9 δὲ πολλὰ τέλη τοῦ βίον πφοτιθέµενος πολὺς xai 
μιγὰς xoi dnovc ἀληθαίᾳ. Οὗ χάρυ οὗ χρησμοὸ τὸν μὲν 
ἀσκητὴν τῶν καλῶν Ἰοκώῤ λεξον, τὸν. δὲ τών αἰσχί- 
στων "Haov δασὺν εἰάγουσι «διὰ τὸν ἐπέμικτον καὶ 

δασὺν τοῦτον ὄχλον ἐκ µεγόδων καὶ συγκλύδων συμπο- 
φυρμένον Pose», ὠκυδρομῆσαι δυνάμενος 0 νοῦς ὅτε τὴν 
—R χώραν ἀπιφδίδρασκεν Ahvrrov καὶ τρισὺ 
ἡμόραις διαδέξασθαι τὸν ἀρετῆς Ἄληρον, quz? Ίρισσῳ, 
µνήμῃ τῶν παρεληλυθύτων xoi *dyopyslct τῶν παρόντων 
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xb τῇ τῶν μελλόντων ἐλσίδε, τοσσαράκοντα ἐτών ἀρι- 
uo», µῆκος τοσούτου χρόνον, τρίῤεται, Up ἐν xixio 

τερεάγων καὶ ἀλώμονρο E ἕνενα του πολυτρόπον, τὴν ἐπ 
ὑ Θείας ἀνυσιμωτάτην ovra» δέον. Οὗτός ἐστιν ὃ μὴ 
μόνον ὀλίγοις εἶδεσιν ἀνεθυμέας Σων, ale μηδὲν τὸ 
rong τον ἀπολυκαῖν δικαιῶν, ἵνα ὅλον δι ὅλων τὸ — 

D σεᾶν οἶδος * ἐμφέρατανἩ, μετέρχηται᾿ λέγεται γάρ, ὅτι 
,9 ἐπέμικτος ὁ ο ἐν αντοῖς ἐποθύμησιν, ἐπιθυμέας" (Nam. 

11, 3, αὐτοῦ τοῦ γένους, οὐχ ivog Toc τῶν οἶδών, 
x8 so isartac &xÀauoy.* Συνίησι rà ὀλιγοδρανοῦσα 
y διάνοια, καὶ ὁστόχα μὴ ὄνναται τυχεῖν ὧν ὀρέγοται, δα- 
«QUE παὺ Mind ud καέτοι ὢφειλο χαΐρειν παθών καὶ »o- 
σηµοότων ἀθυχοῦσα, xoi μεγάλην εὐπρογέαν voulu τὴν 
ἔνδαιον καὶ ἀπουσέαν αντῶν. Ἀλλὰ yep καὶ τοῖς χο- 
ρουταῖς ἀφατῆς ̓σφαδάζρον καὶ διακρύειν ἔθος, 4 τὰς τῶν 
ἀφφόνων ὀδυρομέναις συμφοφᾶς d διὰ τὰ φύσει κοινωνικὀν 
xa φιλόρθρωπιο»» 3 3$ διὰ ποριχάρειαν γὔεται δὲ αὕτη, 
ὄταιν ἀθρόα ογαοθὰ μηδὲ προρδοκηθέντα ποτὲ αἰφνί- 
διον ὀμβρήσαντα πλημμνρῇ,, ὦφ οὗ καὶ τὸ ποιητικὸν 
εἐρβσθαέ µοι δοκοῖ 

d ακρυόον. Γοἱάσασα. 
ἀΠρορποσοῦσα 799 ἐκ τοῦ ἀνθλείστου 7 Ἡ suia se» ἀρί- 

στη, χαρὰ ψυχῇ μείζονα αὐτὴν 5 πρύτερον ἦν ἐποίησεν, 
óc διὰ τὸν ὄγκον Μηκέτι χωροῦ τὸ sopa Siflousro» δὲ 
30 πιοζόμενον ἀπιοστάζαι ὠβάδας, c παλοῖν ἔθος δά- 
κρυα, περὶ ὧν ἐν ὄμνοις αἴρητοι: » Ῥωμιαῖς ἡμᾶς ἄρτον 
δακρύων'' (Psalm. 80, 5), καὶ ,, Eyévstó µοι τὰ δάκρυά 
μου ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτός (P»alm. 42, 8). Τροφή 
γάρ ἐέᾳτι διανοίας τὰ 100 ὀνδμεθότου nai σπουδαίου γέ- 
χωτος ἐμφανῇ δάκρυα, ἐπειδὰν ὃ «Θόΐος ἐνταχεὶς ἵμερος 

42 
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τὸν τοῦ γεννητοῦ θρῇνον «uj sic τὸν ἀγέννητον ὤμνον 
ποιήσειν. | 

Ambiguus etiam Ioseph. 

29. Ἔνιοι μὲν οὖν τὸν µιγάδα xol δασὺν τοῦτον 
ἀποῤῥέπτουσι καὶ διατειχζουσιν op δαντῶ», τῷ Φευφι- | 
Asi [*] µόνῳ γένθι χαίΐροντες' ὄνιοι δὲ καὶ πρὸς avrov 
ἑταιρίαν τέθενταε, -μδθοδούειν τὸν ἑαυτῶν βίον ἀξιοῦν- 
τος καὶ µδθόριον ἀνθρωπύων το xal ὁείων ἀρετῶν τι- 
Φέντος, i» ἑνατέρων ὀφάπτωνται καὶ τῶν ἀληθείᾳ xoi 
τῶν δοκήσοι. Τούτου τοῦ δόγματος ὃ εολιτουόμενός 
ἐστι τρόπας, ὃν Ἰωσὴφ ὀνομάζκιν £906, o συνασεέρχον- 
ται μέλλοντι τὸν πατέρα κηδούθιν ,πάντες οἳ παῖδες 

Φαραώ, καὶ οἳ πρθσβύτεροι τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ πάντες 
oi προσβύτεροι τῆς ὐγύπτου, καὶ πᾶσα 7) πανοεκία av- 
τοῦ ]ωσήφ, καὶ oí ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ πᾶσα ü oixía ει 
πατριὴ αὐτοῦ- (Gen. 50, 7 .). Ὁρᾷς, ὅτι μέσος τῆς 
Φαραώ xai τῆς πατρικῆς οἴκίας ὃ 9 πολιτυιὸς οὗτος τάτ- 
teras » ἵνα καὶ τῶν κατὰ σώμα , τὴν ὔνπτον, xai τῶν 

κατὰ ψυχήν , & πάντα dy τῷ πατρικῷ oit ὥησανυροφν- 
λακεῖται, κατ ἴσον ἐφηται. Ὅταν μὲν γὰρ — » Tov 

Osov epi (Gen. 50, 19), xoi τὰ ἄλλα, ὅσα συγγενή 

τούτῳ, τοῖς της πατρῴας οἰκέας ἐμμέναι νομέμοις' ὅταν δὲ 
ἐπὶ „tò δευταρεῖον ἅρμα” (Gen. 41, 43) τοῦ βασιλενειν 
νοῦ δοκοῦντος ἀνέρχηται, Φαραώ, i Αἰγυπτιακὸν za- 
Ai ἱδρύρται τῦφον. -Ἀθλιώτερος δὲ 0 νομιζόμενος ἑν- 
δοξότερος οἶναι βασιλεύς, ὃς τῷ προηγουµένῳ τῶν ἁρ- 
pota ἐποχεῖται' τὸ γὰρ μη év χαλοῖς διαπρέπει» ἐπι- 
φανέστατον οἴσχος, ὡς τὸ φέροσθαι τὰ ἐν τούτοις δευ- 
τερεῖα κουφότδρον κακόν. Τὸ µεντοι y& ἐπαμφοτερξον 
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αὐτοῦ καταμάθοις ἂν καὶ ix τῶν ὅρκων οὓς πεποέηταε, 
τότε μὲν ὀμνὺς 7 τὴν υγδίαν Φαραώ- (Gen. 42, 15), 
τότε δὲ ἔμπαλιν ,ov τὴν ὑγδίαν Φαραώ- (ib. v. 16). 
AA ὃ μὲν περιέχων τὴν ἀπόφασιν Ogxoc τῆς πατρικῆς 
ἂν οἵη διάταγμα οἐκίας ael φονώσης κατὰ τοῦ πάθους 
xoi βουλομένηο αὐτὸ τοθγάναι, ὃ δὲ ἕτθρος Αἰγύπτου, 
3; φίλον ἐστὶ τοῦτο σώζοσθαι. 4ιόπερ : καΐτου τοσαύ- 

NA πληθύος συνανιούσης, ἀπέμωντον ὄχλον ovx eine», 
ἐπειδὴ τῷ μὲν ἄπρως ὁρατινῷ καὶ φιλαρέτῳ πᾶν ὃ μὴ 
eget ἢ ἀροτῆς ἔργον ἀναμεμέχθαι xoà συγκεχύσθαι δο- 
xci, τῷ ὃ ἔτι χαμαιζήλῳ : καθ αὐτὰ τὰ γῆς ἆθλα ἀξιέ- 
ῥαστα xai ἀξιοτέμητα νενόµισται. 

Comitis digni praemia. 

30. Τὸν μὲν οὖν ὡς κηφῆνα τοὺς μὲν αντῷ ὠφελί- 
µους πόνους λυμαίνεσθαι διαγνωκότα καὶ ie τοῦτο ἐπα- 
κολουθοῦντα διατειχιᾶ, καθάπερ ἔφην, 0 φρονήσεως 
ἐραστῆς, τοὺς δὲ ἔνεκα µιµήσθως παρεπομένους κατὰ τὸν 
τῶν καλῶν ζηλον ἀποδέξεται, μοίρας αυτοῖς ἁρμοττού- 
σας δασάµενου᾿ »Ta»* yap ; φησί, »συμπορενθέντων 

ἀνδρών uev ἐμοῦ Ἔσχωλ, 4ὖναν, Μαμβρη, οὗτοι λήψον- 
ραι μερίδα” (Gen. 14, 24). 4m δὲ τους ὐφυσῖς τρό- 
πους καὶ φιλοδεάµοναο: ὃ μὲν γὰρ Ἔσχωλ θὐφυίας 
σύμβολα», πυρὸς ἔχον ὄνομα ; ἐπειδὴ xai τὸ I" θυφυὲς 
εὔτολμον καὶ ἔνθερμο», καὶ ἐχόμενον ὧν ἂν προθάψηται᾿ 
ὃ δὲ Αὖναν τοῦ φιλοθεάμονος, oq αλμοὶ γαρ ἑρμη- 
νεύαται, τῷ καὶ τὰ ψυχής ὑπ οὐθυμίας ὃ ὄμματα διοίγνν- 
σθαι' τούτων Ó ἀμφοτέρων ἐστὶν ó S'eoprtixos βίος 
αλῆρος, προςαγορθυόµενος Λ{αμβρη, ὃ μεταληφθ ἐν ἀπὸ 
ὀράσθως καλεῖται, τῷ δὲ Θεωρητικῷ τὸ ὁρᾶν συνῳδόν 
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τε καὶ οἰκειότατον. Επειδὰν δὲ τούτοις ἀλοέπταις zen- 
σάμενος 0 νοῦς μηδὲν ἑλλοίπῃ τῶν πρὸς ἄσκησιν, συν- 
ομαρταῖ xoi συντρέχοι τολδίᾳ φρονήσει, uno ὑπορέχων, | 
uno vriagiz óusdos , ἀλλὰ ἔσαίτατα καὶ ἰσοστάσια fi-| 
vey. Amoĩ δὲ τὸ λόγιον, ἐν ᾧ σαφῶς οἴρηται, : διότι 
πορευδ όντος ἀμφότεροι ἀνηλθον ἐπὶ τὸν τόπο», ὃν εἷ- 
στεν 0 θεός (Gen. 22, 3), — ὑπερβάλλουσά τε ἐσύτης 
ἀρστῶν, ἅμλλης αμείνων, πόνου μὲν πρὸς οὐφξία», τέχνης 
δὲ πρὸς τὴν αὐτοδίδακτον φύσιν, καὶ i δυνηθ έντων ὅσα τὰ 
ἆθλα τῆς ἀροτῆς ἐνόγκασθαι. Ὥσπερ ἂν οἱ ζωγρατρία καὶ 
πλαστικὴ μὴ µόνον ὡς σὺν ἀλίνητα᾿ καὶ ὄψνχα ἐδημιούρ- 
yov», ἴσχνον δὲ κινούμονά t8 καὶ ἔπψυχα τὰ v }θοκρόμενα | 
xoi niorróusvo ποιδῖν' ἐδόκουν γὰρ ἂν φύσοως ἔργων 
οὖσαι τὸ πάλαι μιμητικαὶ τέχναι φύπεις αὗται yeyeri- 
σθαι τὰ νῦν. 

Deus itineris finis idemque comes. 

31. 'O δὲ ἐπὶ τοσοῦτον ἄνω µετέωρος ἐξαρθοὶς ov- 
δὲν ἔτι τῶν τῆς ψυχῆς μερών κάτω τοῖς θνητοῖς ἐνδεατρί- 
Dew ἐάσθι, πάντα δὲ ὥσπερ ἐκ σειρᾶς ἐκκρθμασθέντα 
συνεπισπάσετα. — Zi καὶ λόγιον ἐχρήσθη τῷ cog 
τοιόνᾶθ' — πρὸς κὐριόν σου, σὺ καὶ Δαρὼν καὶ 
Ναδὰβ καὶ Αβιουὸ καὶ ἑβδομήποντα τῆς γερουσίας 
Jogo. e (Exod. 24, 1) Tovro δέ dot: τοιοῦτον᾽ Jfya- 
βηθι, ὦ ψυχή, πρὸς τήν τοῦ ovrog. Φέαν, εὐαρμόστως, 
λογοιῶς, ὀκονσίως, ἀφόβως, ἀγαπητικῶς, ἐν αριθ μοῖς 
ἁγίοις καὶ τολθίοις ὁβδομάδος δεκαπλασιασθείσης. — Ma- 
ρών μὲν yep προφήτης λάγαται Μωυσέως ἐν τοῖς γόµοις, 
o 79γωνὸς λόγος προφητούων διανοίᾳ - 1Ναδαῤ δὲ ἐκού- 
σεος ἁρμηνεύπαι ὃ μὴ ἀνάγκῃ Tui» τὸ Ósioy: καὶ 
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«Αβιοὺδ πατήρ μον, οὗτος D un δὲ ́ ἀφροσύνην δοσπό- 
του μᾶλλον ἢ πατρὸς δια porno», ἄρχοντος $09, Óso- 
ειβνος. 4i εἰσὶν ai τοῦ βασιλούειν ἀξίου νοῦ v δορυφό- 
φοε δυνάμεις , 96 συνέρχοσθωυ τῷ ῥασιλεῖ παραλεμπού- 
σας αντὸν Θέμις: ἀλλὰ γαρ δέος ἐστὶν ἄναβαίνοι πρὸς 
την τοῦ ὄντος Φέαν ψυχή δὲ ἑαντῆς, ἀγνοούσῃ τὴν ὁδόν, 
vrxó ἁμαθίας Gua καὶ τόλµης ἐπαρθείσῃ' µεγάλα δὲ τὰ 
ἐξ ἀναπιστημοσύνης xoi πολλοῦ θράσους παραπτώματα. 
«{ιόπορ εὔχαται M. ωὐσῆς αὐτῷ τῷ θεῷ χρῆσθαι ἡγεμόνν 
περὸς τὴν [1] πρὸς αὐτὸν ἄγουσαν ὁδόν ] Aye γάρ᾽ ,, Ei 
µή ovrog σὺ συμπορούσῃ, µή us ἀγάγ]ε ἐντευθεν. 
(Exod. 33,15.) ios πᾶσα κίησις 7 ἄνου Θείας ἐπι- 
φφοσύνηο ἁπάήμιος, xe) aeo» ὑτανθοῖ παταµέειν 
τὸν θνητὸν βίον ἀλητεύοντας, ὥς τὸ πλεῖστον ἀνθρώπων 
γένος, 7 πρὸς τὸν οὐρανὸν ὀξάραντας ἑαυτοὺς ὑπὸ ἅλα- 
δονείας ἀνατραπῆναι, κα inta µυρίοις συνέβη τῶν σο- 
φιστῶν, οἵσινος φήθησαν σοφίέαν πιθανὼν εἶναι λόγων 
εὔφοσυν, o οὐ πραγμάτων ἁληδοστάτην πίστιν. Ἴσως 
δὲ καὶ τοιοῦτό τι δηλούται΄ Mj με ἄνω ) µετέωρον ἐξά- 
ens; πλοῦτον ἢ δόξαν 9| τιμὰς η ἀρχὰς ἢ ὅσα ἄλλα TOY 
ἐν τοῖς λθγοµένοις ὄγαθοῖς δωρησάµενος, οἶ µη μέλλοις 
αὐτὸς συνέρχεσθαι. Tovro γὰρ xoi ζημίας καὶ ὤφε- 
λδίας μογίστής πολλάκις πθρωτοιητικὰ τοῖς ἔχουσιν' Gue- 
λείαφ μέν, ὅταν ἀφηγῆται τῆς }νώμης 0 Φεός, βλάβης δὲ 
ὅταν τὸ ἐναντίον. Mwploic 190 τὰ λεγόμενα ἀγαθά, 
σερὸς ἀλήθειαν οὖν ὄντα, κανῶν ἄνηκέστων yéyovey αἷ- 
τινα" ὃ δὲ ἑ ὁπόμενος θεῷ κατὰ ἀναγκαῖον συνοδομπόροις 
χρήῆται tois ἀολούθοις αὐτοῦ λόγοις, οὓς ὀνομάζειν 

ἔθος ἀγγέλους. «έγετα γοῦν, ὅτι ,,Ἀβραὰμ συνόπο- 
gevero συμπροπέµπων avrov" (Gen. 18, 16). fà 
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παγκάλης ἐπανισώσεως, καθ ἣν ὁ παραπέµπων 7rags- 
πέμπατο, διδοὺς c ὃ ἐλάμβωνεν, οὐκ ἀνθ' ἑτέρου ἕκερο», 
αλλὰἀ ἓν αὐτὸ μόνον ἐκοῖνο τὸ πρὸς τὰς ἀντιδόσεις ἔτοι- 
pov. Ἔως μὲν γὰρ οὐ τοτολδίωται, ἡγεμόνι τῆς ὅδου 
χρῆται λόγῳ Φείω, χφησμὸς γάρ ἐστιν: »1δοὺ αποστέλ- 

λω τὸν ἀγγελόν μου πρὸ προοώπου σου, ἵνα φυλάξῃ σε 
ἐν τῇ 009, ὅπως sicayáyy d εἰς τὴν γῆν Sv. ἠτοέμασά 
σοι. Ilgóceys αὐτῷ xci εἰάκουα αὐτοῦ, μὴ ἀπεδέθει 

αὐτῷ' οὐ γὰρ μὴ ὑποστείληταί σθ, τὸ γὰρ ὄνομά μου 
ἐστὶν ἐπ αντῷ.« (Exod. 23, 20 5) Ἐπειδὰν δὲ τερὸ: 
ἄκραν ἐπιστήμην ἀφέκηται, συντόνως ἐπιδραμὼν — ἔσοτα- 
χήσθι τῷ πρόσθον 7 ἡγουμένῳ τῆς 000v. Ἀμφότοεροι γὰρ 
οὕτως ὑπαδοὺ γενήσονται τοῦ πανηγθµόνος 9500, μηδε- 
νὸς ἔτι τῶν ἑτεροδόξων παρακολονθοὔκτος, αλλὰ καὶ τοῦ 

Aon, ὃς ἔκλιν τὴν ψυχἠν ὀρθήν καὶ ἀκαμπῆ φύοσθαι 
"δυναµένη», διοικισῶ όντος. 

» Abraham erat annorum septuaginta quinque, guum exiret 
de Charran** — de secunda quidem sede; prima enim 
erat Chaldaea. Chaldaeorum Pantheismus ; Moysis 
Monotheismus. 

32. ,Mfgaau δὲ ην, nob, 8v ὁῤδομήκοντα 
σεόντᾶ, ὅτε ἐξηλθεν ἐ ἐκ Χαβῥάν. * (Gen. 12, 4) ΣΤερὶ uiv 
οὖν τοῦ τῶν πέντε καὶ ἑήδομήκοντα ét» ἀριθμοῦ — 
λόγον γὰρ ἔχθι συνῳδὸν τοῖς πρόσθεν εἰρημένοις — av- 
Ou ακριώσομεν. Τίς δέ ἐστι Χαῤῥὰν xoi τίς 3j ἐκ ταύ- 
της ἀποικία τῆς χώρας, πρότερον ἐρθυνήσωμεςν. Οὐδένα 
τοένυν τών ἐντετυχηκότων τοῖς Ῥόμοις ἀγνοεῖν δἰκός, Oti 
πρότερον μὲν ἐκ τῆς Χαλδαϊκῆς ἀναστὰς τῆς -Ἄβραὰμ 
ῴκησεν εἰς Χαῤῥόν" [*] τελευτήσαντος δὲ αυτῷ τοῦ πα- 
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1906 ἐχοῖθε καὶ ἐκ ταύτης μοτανίσταται, ὡς δυοῖν ἤδη 

τόπων ἀπόλειψιν πεποιῆσθαι. Τί ovv λεκτέο; Χαλ- 
δαῖου τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἐκπεπονηκέναι διαφορόντως 
θδοχοῦσιν ἀστρονομίαν καὶ γενθθλιαλογικήν, τὰ ἐπίγθια 
τοῖς µετθώροις καὶ τὰ οὐράνια τοῖς ἐπὶ γῆς ἁρμοζόμενοι, 
καὶ ὥσπερ διὰ µουσικῆς λόγων τὴν ἐμμελεστάτην συμφω- 
γίαν τοῦ παντὸς ἐπιδεικνύμενου, τῇ τῶν μερῶν πρὸς ἄλ- 
ληλα ποινωνίᾳ xai συμπαθείᾳ τόποις μὲν διεζουγµένων, 
συγγενείᾳ δὲ οὐ διμκισµένων. Οὗτου τὸν φαινόµενον 
τοῦτον κόσμον ἐν τοῖς οὖσιν ὑπετόπησαν θἶναι μόνον, E 

Φεὸν ὄντα αὐτόν, ἢ ἐν αὐτῷ «Θεὸν πδριέχοντα τὴν τῶν 

ὕλων ψυχήν΄ εἱμαρμένην δὲ καὶ ἀνάγκην Θευπλαστήσαν- 
τες ἀσθβδίας πολλῆς κατέπλησαν τὸν ἀνθρώπινον βίον, 

ἀναδιδάξαντες ὡς δίχα τῶν φαινομένων οὐδενός ἐστιν 
οὐδὲν αἴτιον τὸ παράπαν, ἀλλ ηλίου καὶ σελήνης καὶ 
τῶν ἄλλων ἀστέρων αἳ περίοδοι τά TB ἀγαθὰ καὶ τὰ 
ἐναντία init τῶν ὄντων ἀπεονέμουσι- ἸΜωνσης ué- 
τοι τῇ μὲν ἐν τοῖς μέρεσι αοινωνέᾳ καὶ συμπαθοίᾳ τοῦ 
παντὸς ἔρικθ συνοπιγράφεσθαι, ἕνα καὶ yevviróv ἀπο- 
φηνάµβνος τὸν κόσμον εἶναι — γβνοµένου γὰρ καὶ ἑνὸς 
ὑπάρχοντος εὔλογον τάς y8 στοιχειώδεις οὐσίας ὑποβθ- 
βλησθαι τοῖς ἀποτελουμένοις τὰς αυτὰς ἅπασι κατὰ us- 
05, καθάπερ ἐπὶ σωμάτων συµβέβηκε τῶν ἡνωμένων αλ- 
ληλουχαῖν —-, τῇ δὲ περὶ i Φεοῦ δόξῃ διαφέροσθαι, μήτε 
γὰρ τὸν κόσμον, μήτε τήν τοῦ κόσμου ψυχὴν τὸν πρῶτον 
θἶναι Φεόν, μηδὲ τοὺς ἀστέρας fj τὰς χορδίας αὐτῶν τὰ 
πρθσβύτατα τῶν τοῖς ἀνθρώποις συµβακόντων αἴτια, 
ἀλλὰ συνέχεσθαι μὲν 1008 τὸ rà» ἀοράτοις δυνάµεσων, 
üg ἀπὸ γῆς ἐσχάτων ἄχρις οὐρανοῦ περάτων ὃ δηµιουρ- 
γὸς ἀπέτδινθ, τοῦ μὴ ἀνθθῆναι τὰ δεθέντα καλῶς προ- 
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un ovuevos : δοσμοὶ γὰρ αἱ ὄννάμεις τοῦ παντὸς ἄῤῥη- 
κτοι. Aiò καὶ έάν του τῆς νομοθεσίας Appio: ο 
Φοὸς ἐν τῷ opa» ἄνω, καὶ ἐπὸ τῆς γῆς πάτω ** (Ios. 2, 
14), μηδεὺς ὑποτοπησάτω αὐτὸν πατὰ τὸ οἶναι λέγασθαι 
—- εὐ γὰρ ὂν mese, ἀλλ οὐ ποριέχοσθ-αι «όμως —, 
δύναμιν δὲ αὐτοῦ, καθ q» ἔθηκο καὶ διτάξατο zo) δις. 
κόσμησε τὰ ὅλα. ὕτη δὲ πυρέος dgti» ἀγαθότης, 
φὸ όνον μὲν τὸν µισάρετον καὶ μισόκολον ἀεθληλακνῖα 
ἀφ ἑαυτῆν, χάριτας δὲ reae, oic τὰ pz ὄντα οὓς γέ- 
νεσιν ἄγουσα ἀνόφηνον. Ἔπεὶ τό γε ὃν φαντασιαξόµο- 
voy δόξη πανταχοῦ, πρὸς ἀλήθειαν δὺ οὐδαμοῦ φαένο- 
ται, ὡς ἀψευδέστατον ἐναῖνον sicui τὸν χρησμό», ἐν L 
Mpetou: [*] »fide dye eduuroc ὁ ex ἂν δευώύµονος, ἀό- 
ρατος ὡς ἂν ὁρατὸς | ὢν — πρὸ τοῦ 0s.'* (Exod. 17, €) 
llo γὰρ τοῦ παντὸς Γαννητοῦ ὅδω βλιίνων ἐνοίνου, καὶ 
μηδενὲ τῶν'μοτ αὐτὸν ἐμφορόμενος. 

Ad ως adhortatio de Chaklaen,, i. e. curioso re- 
rum coelestium studio, relinguendo (38), de Charran, i. 
e. sensuum contemplatione, petendo iteramque deseren- 
do — de Deo, mundi ιο. cognoscendo (35). 

« Tote λεγομένων inl tjj t5 Χοαλδαϊνῆς δόξης 
— τοὺς ἔτι τὴν γνόμην Ζ3λδωϊρυντο μετακλένειν 
xoi μδτακαλεϊν οὗσται δεν. ἐπὶ tow ἀλήθειαν τῆς ἃϊδα- 
σχαλίας, ἄρχ αρχόμονος ὧδο- Ti, φησι», & θάώνμάσιοε, to- 
σοῦτον αἰφνίδιον ἀρθόντος, (ἀπὸ γῆς eic ὄφος Δεινήχοσθε 
xai τὸν ἀέρα ὑπορκύψανεος αλόθροβωτᾶτε, ὧς ἡλίου κι- 
ρήσεις xoi σελήνης περιόδους «i τῶν Ao» on típtay 
τὰς ἀμμελεῖς καὶ ἀοιδέμους ἀπριβοῦν χορδίας; Ταντα 
γὰρ μείζονα 9j κατὰ τὰς ὑμετόρας έστω ἐπινοίας, cte δυ- 
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δαιµονοστέρας καὶ Φειοτέρας µοέρας λαχόντα. Κατά- 
βητε οὖν ἀπ οὐρανοῦ» | xoà καταβάντος μὴ πάλιν γῆν καὶ 
Θ άλατταν καὶ ποταμοὺς xoi φυτῶ» καὶ ζώων ἐδέας ἐξθ- 

ταζστε, μόνους δὲ ἑαυτούς καὶ τὴν ἑαντῶν φύσιν ἐρευνᾶ- 
τε, ju] ἑτέρωθι μᾶλλον οἰπήσαντες 7| παρ ἑαντοῖς. άῑα- 

«Φφώμοενοι γὰρ τὰ κατὰ τὸν ἴδιον οἶκον, τὸ δεσπόζον ἐν 
αὐτῷ, τὸ ὑπήκοον, τὸ 8 ἔμφυχον, τὸ ἄφυχον, τὸ λογωνό», 
τὸ ἄλογον, τὸ ἀθάνατα», τὸ Ὀνητόν, τὸ ἄμεοιο», τὸ χαῖ- 

gov; εὐθὺς ἐπιστήμην aov xai τῶν ἔργων i αὐτοῦ σαφῆ 
λήψεσθε. “ογιδῖσθε γαρ, ὅτι, ὥς dy ἡμῖν έπει νοὺς, 

καὶ τῷ παντί ἐστι, καὶ ὡς ὃ ἡμάτορος ἀρχῆν καὶ δοσπτο- 
τεέαν τῶν περὶ ἡμᾶς ἀναφάμε»ος ἕκαστον τῶν μερών 
ὑπεήκσον ἀπόφηνεν ovre, οὕτω xoi 0 τοῦ παντὸς την 
ἡγημονίαν περιβεῤληµένος αὐτοπράτορι »όμῳ xoi δίκῃ τὸν 
αόσμον Amy, προμηθ ούμενος οὗ τῶν ἀξιονικωτέρων 
αὐτὸ µόνον, ἀλλά καὶ τῶν ἀφανοσχέρων εἶναι δοκούντω». 

34. Μεταναστάντος οὖν ἀπὸ τῆς κα οὐρανὺν πθ- 
θιεργέας ἑωυτούς, ὅπερ εἴπον, οἴκήσατε, τὴν μὲν Χαλ- 

δαέων T , δόξαν  Χαταλιεύντας, μοτοιπησάµενοι δὲ εἲς 
Χαῤῥάν, τὸ τῆς αἴσθήσεως χωρέο», ὁ o δὴ σωματικός ἐστι 
διανοίας οἶκος" Χαῤῥὰν γὰρ ὁρμηνεύσται τρώχλη, τρῶ- 
γλαι δὲ σύμβολα αἰσθήσεως τόπων εἰσέν οπὰς 7ὰρ xoi 
φωλεοὺς τρόπον τινά ὀφθαλμοὺς μὲν ὁράσοως, ἀκοῆς δὲ 
exa, δίνας δὲ ὀσμῶν, xa) }ούσεως φόρυγγα, καὶ πᾶσον 
την σώματος κατασκενήν ἀφῆς εἶναι συµβέβηκο. — Tov- 
τοις οὖν ἐποδιατρέφαντες ἐνηρεμήσατε καὶ σχολάσατοα, 
xoi τὴν ἑκαστου φύσιν ὡς ἔνε μάλιστα ἀκριβώσατο, καὶ 
τὸ ἐν ἑκάστοις ϱὐ 18 καὶ χαῖρον καταμαθ όντος τὸ μὲν 
φύγετε, τὸ δὲ ἔμπαλιν ἕλεσθο. ᾿Επειδὰν μύτοι σφόδρα 

ἀκριῤὼς πάντα τὸν ἴδιον [*] διασκέψησθο olxov xai ὃν 
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δχοι λόγον ἕκαστον αὐτοῦ τῶν μερών. αυγάσησθε, διακι- 
νήσαντες αὐτοὺς τήν ἐνθένδε µετανάστασι»ν ὁηπαῖτε, ov 
Φάνατον, ἀλλ ἀθανασίαν καταγγέλλουσα», ἡ ἧς δείγματα. 
σαφῆ καὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐγκα- 
τδιλημμένου φωλεοῖς κατόψεσθο, τοτὲ μὲν ἐν τοῖς βαθέ- | 
giy ὕπνοις — ἀναχωρήσας γὰρ 0 voc xai τῶν αἰσθη- 
σδων καὶ τὼν ἄλλων à 00 χατὰ τὸ σῶμα ὑποξελθὼν é έαν- 

τῷ προθομιλδῖν ἄρχοται, ὥς πρὸς κάτοπτρον ἀφορῶν 
ἀλήθεια», καὶ ᾽ἀποῤῥυψάμενος" πάνθ ὅσα ἐκ τῶν κατὰ 

τὰς αἰσθήῆσεις φαντασιὼν ἀπεμάξατο, ταῖς rapi τῶν 
μολλόντων ἀψευδοστάταις διὰ τῶν ὀναίρων µαντείαις ὁ- 
Φουσιᾷ — , τοτὸ δὲ καὶ ἐν ταῖς ἐγᾳηγόρσεσι. Ὅταν 
Υὰρ Éx τινος τῶν κατὰ φιλοσοφίαν καταυχεθεὶς θεωρη- 
µάτων αχθῃ πρὸς αὐτοῦ, τῷ μὲν ἕπεται, τῶν Ó ἄλλων 
ὅσα κατὰ τὸν σωματικὸν οἶκον ἀμνημονᾶῖ δήπου. — Koi 
ἐὰν ἐμποδίζωσιν αἳ αἰσθήσεις πρὸς τὴν ἄκριβη Φέαν τοῦ 
νοητοῦ, μέλαι τοῖς φιλοθεάµοσι «αν αερεῖν αὐτῶν την 
ἐπέθεσιν' Tog T8 790 ὄψεις καταμύουσι xai τὰ ὧτα 
ἐπιφράττουσι xai τὰς τῶν ἄλλων ἐπέχουσιν ὁρμάς, xai 
ἐν ἐρημίᾳ xoi σκότῳ διατρίβαιν ἀξιοῦσιν ; ὡς µη πρός τι- 
νος αἰσθητοῦ τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα, ᾧ νοητὰ βλέπειν ἔδω- 
x&» 0 0806, ἐπισκιασθῇ. 

35. Τοῦτον μέντοι τὸν τρόπο» µαθόντες ἀπόλθιψιν 
τοῦ θνητοῦ χρηματῆΒιν καὶ τὰς περὶ τοῦ ἀγθννήτου παι- 
δευθήσεσθε δόξας. si uy vouliers, τὸν μὲν ἡμέτερον 
νοῦν ἀποδυσάµενον σῶμα, αἴσθησιν, λόγον, δίχα τούτων 
γυμνὸν δύνασθαι τὰ Όντα δρᾶν, τὸν δὲ τῶν ὅλων νοῦν 
τὸν Φεὸν ovx ἔξω τῆς ὑλικῆς φύσεως πάσης ὁστάναι, n5- 
θιέχοντα, οὐ περιεχόµθνον, καὶ ovx ἐπινοίᾳ µόνον ἐπεξ- 
εληλυθέναι ὥσπερ ἀνθρωπο», ἀλλὰ καὶ τῷ οὐσιῶδθε, oia 
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ἁρμόττει Θεόν. Ὃ μὲν 72e ἡμέτερος voUc οὗ δεδημιούρ- 
γης 1 ἐὸ cayo, ἀλλ ἔστιν ἔργον ἑτέρου᾽ διὸ καὶ πθριέχο- 
ταε ὣς ἐν ἀγγοίῳ τῷ σώματι. Ὅ δὲ τῶν ὅλων vot; τὸ 
σαν γεγέννηκθ᾽ τὸ ποποιηκὸς δὲ τοῦ γενοµένου κρεῖττο», 
ὥςτ οὐκ ἂν ἐμφέροιτο τῷ χείρονι, χα τοῦ μηδὲ ἅρμότ- 
t8t» πατέρα ἐν vio περήχοσθοι, υἱον δὲ ταῖς τοῦ πατρὸς 
ἐπιμελείαις συναύξοσθαι, Οὕτω πατὰ βραχὺ μεταβαί- 
ων ὃ νοὺς ἐπὶ τὸν οὐσεβοίας καὶ ὁσιότητος ἀφίξεται 
πεατδρα, γενεθλιαλογικῆς ἀποστᾶς τὸ πρῶτον, ἥτις παρ- 
έτεεισον αυτὸν ὑπολαβεῖν τὸν κόσμον Φεὸν τὸν πρώτον 
εἶναι; 3 ἀλλὰ μὴ τοῦ πρώτου. θοοῦ δημιούργημα, καὶ tag 
τῶν ἀστέρων φοράς T8 καὶ κινήσεις αἰτίας ἀνθρώποις 
κακοπραγίας καὶ τὸ ἐναντίον εὐδαιμονίας. Έπειτα εἲς 
τὴν ἐπίσκοψιν ἐλθὼν τὴν αὐτὸς ἑαυτοῦ, φιλοσοφήσας τὰ 
κατὰ τὸν ἴδιον oixov, τὰ περὶ σώματος, τὰ περὶ αἰσθή- 
σεως, τὰ περὶ λόγου, καὶ γνοὺς κατὰ τὸ ποιητικὀν 

γράμμα *) 
[*] Ὅτει τοι ἐν µεγάροισι κακόν Y ἀγαθ όν τε τέτυχται, 

ἔπειτα ἀνατεμὼν ὁδὸν τὴν ἂφ ἑαυτοῦ καὶ διὰ ταύτης 
ἐλπίσας τὸν δυστόπαστον καὶ δυςτἐκμαρτὀν πατέρα τῶν 
ὅλων κατανοῆσαι, μαθὼν ἀκριβῶς ἑαυτὸν εἴσεται τάχα 
που καὶ Φεόν, οὐκέτι µόνων ἐν Χαῤῥάν, τῆς αἰσθήσεως 
ὀργάνοις, ἀλλ sic ἑαυτὸν ὀπιστρέφων. -Ἀμήχανον γὰρ 
ἔτι κινούμενον αἰσθητῶς μᾶλλον T νοητῶς πρὸς τὴν τοῦ 

ὄντος ἐλθαῖν ἐπίσκεψι». 

Numeri septuagenarii et quinarii singularis vis. (36. 37.) 

6. Ov χάριν καὶ 0 ταχθεὶς τὴν ἀρίστην τάξιν παρὰ 
Φ9ῷ τρόπος, ὄνομα Σαμουήλ, ovy ὑφηγεῖται τὰ τῆς βα- 

*) Hom. Od. 6, 392. 
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σιλαίας δίκαια τῷ Σαοὐλ οὐδ᾽ ἔτι διατρίβοντι ἐν τοῖς 
σκούεσι», ἀλλ ἐπθιδὰν ἐκετθεν αὐτὸν ἐξελκύσῃ. πυνθα- 
νεται ' μὲν γάρ, οὗ ὅτι έρχεται ὀθαδε 0 ἄνηρ, ἀπεοκρόοτοι 
δὲ τὸ λόγιον᾽ »Ιδοὺ αὐτὸς rixgrrt Ou ἐν τοῖς axes. 
(4 Sam. 10, 13.) Τί οὖν ' Ἄρογήκθν τὸν ἀκούσανεα, φυ- 

cu παιᾶθυτικὸν ἃ ovra, ποιῆσαι, ὅτι μή ματὰ σπουδης αὖ- 
τὸν ἐξαλκύσας; », ̓ Ἀπιδρομὼν ráp φησί, »λαμβάναι αν- 
τὸν éxsiO'ay,* διότι ὃ. τοῖς ἀγγοίοις τῆς ψυχής, σώμαιι 
xai αἰσθήσθι, διατρίβων, ovx ἦν ἀξιόχρθως ἀποῦσαι τῶν 
τῆς — Doy aao κο. νόμων — --- βασιλδίαν δὲ σο- 
φίαν εἶναι λέγοµαν, énsi καὶ τὸν σοφὺν βασιλέα —, ust- 
αναστὰς δέ, gpiko JU ἀχλύος σκδοικθαἶσης ὀξυδορκή- 
qa» ἔμελλεν. ΕΒἰκότως οὖν καὶ τὴν αἰσθήσθωρ χώρα», 
— Xaov, ἀπολωτδῖν οἴστω δδῖν 0. ἀπιστήμης d érei- 
gos. παλοώτει δὲ ἐσῶν rey oxos πεντο xoà éBOouxxorto. 
Ὁ δὲ agi) uoc οὗτος αἰσθητῆς καὶ 2οησῇς» προσθυτόρας 
T8 καὶ »δωτέρας , ἔτι δὲ φθαρτῆς xoá ἀφθάρτου μεύό- 
quoc φύσεώς ἐστι »οητὰς μὲν 7ὰρ xoi προσβύτορος καὶ 
ἄφθαρτος λόγου ὃ. τῶν ὁρδομήκοντα, αἰσθητὸς δὲ καὶ 
νθώτερος ὃ tad πώτα ἐφάριόμος oy αἰσῶησασι. — Tov- 
τῷ xod 9. ἐπιγνμναξόμενος ἀσκητὴς ἐξρεαύεεαε, premo 
δοδυνηµένος Φέγκασθαι τὰ τέλεια τὰ νικητήφια, ἀάγενα 
γάρ, ὅτι ρᾷσαν ab πᾶσαι ψιχαὶ ἐξ Jod αεόντθ καὶ 
ἑβδομήκοντω (Gen. 46, 21), Τούτον γὰρ ἀθλοῦνεος καὶ 
τὸν ὑπὲρ κτήσεως αρετῆς ἱερὸν ὄντως eyeve μὴ Διαφθεί- 
gorroc ψυχαὶ μὲν πρὸς σωμάτων θννήματα, οὕπω δὲ 
κακτηµέναι τὸν λόγο», ἀλλ ἔτι τὸν αἰσθήσεως ὄχλον 
ἐφελκόμεναι: παλαίοντος' 490 xal κονιοµένου καὶ πτερ- 
»ίζοντος Ἱακώβ ἐστιν 6 ὄνομα, οὐ νδνικηκότος. Ὅτα» δὲ 
τὸν Φεὸν ὁρᾶν ἱκανὸς θἶναι δόξας Ισραῇλ µετονοµασθῇ, 
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μόνῳ χφήσεται τῷ ἑβδομηκοστῷ λόγω, τῆν [3] πεντάδα 
τῶν αἰσθήσεων ixrsuew, λέγοτφι Τάρ, ὅτι »ἐν ἁβδομήη- 
κοντα ψυχαῖς noté moy oí πατέρες σου eic ἴγυπτον- 
(Deut. 10, 22). Οὗκός ἐστιν o ὃ ἀριθμὸς Μωνσέως τοῦ 
σοφοῦ γνώριμος' τοὺς γὰρ ἀριστύδη» éx παντὸς τοῦ 
σελήθους ἐπιλαλεγμένους ἑβδομήκοντα εἶναι συµβέβηνο, 
καὸ πρεσβυτέρους» à ἁπαντας, οὐχ ἡλωκλωνς, ἀλλὰ φρονήσει 
xoi βουλαῖς ; γνώμοις το καὶ ἄρχαιοτρόποις ὅπλώσοσι». 
Οὗτος ὁ ἀριθμὸς ἱερουργαῖταί το xei ἀποδίδοται 9ο, 
ὅταν oi τέλριου τῆς Urs συναναχθῶσι Ἀαρποί" τῇ γὰρ 
TON: σκηνῶν ἑορτῇ reis τῶν ἄλλων θυμάτων ἑβδομή- 
xovto μόσχρως ὄνάγαν, Φνσίαν ὁλόκαυστο», διαίρηται. 
Κζοατὰ τὸν ἑβδομηνοσεὸν λόγον xod oj τῶν ἀρχόντων 
φιάλαι καταακουάξονται, έκαστη ro ἁβδομήκοντα σικλὠν 
dere olere ἐποιδὴ τὰ ὄσπονδα καὶ συµβατήριαι καὶ φί- 
λα τῆς ψυχης és ἀληθώς ὁλκὸν i ὅγαι δύνομι», τὸν 6βδο- 
µηκοστὸν καὶ e ὅγιον λόγον, ὃν “"γυπτος, ? μισάρετος 
xai φιλοπαθής φύσις, πενθοὔσα δἐράγεται’ - "Ἑβδομή- 
κοντα γὰρ ἡμέρας κασαριθμεῖται παρ οὐτοῖς τὸ πέν- 
Φου.“ (Gen. 80, 8) 

81. Ovroc ui « οὖν ὁ ἄριθμός, ὡς ἔφη», Δξωῦσέως 

ώριμος. Ὁ δὲ τῶν πέντε αἰσθήσοων τοῦ καὶ τὸ σώμα 
καὶ τὰ ἐκτὸς ἀσυταξομένου, 0» ἔθος καλεῖν Ἰωσήφ. Το- 
σαύτην γὰρ αὐτῶν ἀπιμέλειαν ποούραε, ὥστο τὸν μὲν 
ὁμογάσεριον ἀδαλφόν, τὸν αἰσθήραως & δκγονο» ὄντα — 
ἄπιστα γὰρ ὁμοπατρίους οἶδα -----, πόντα ἐξάλλοις δωραῖ- 
ται στολαῖς (Gen. 45, 22), διαπρεοπᾶῖς ἡγούμενος τὰς 
αἰσθήσεις καὶ ο... xol τιμῆς αξίας. Ὅλῃ δὲ Aiyo- 
σπτῳ καὶ νύµονς ἀναγράφει, ὅπως τιμῶσιν αὐτὰς καὶ 
φόρους καὶ δασμοὺς oc βασιλεῦσιν aya πᾶν ἔτος κοµί- 
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boc τὸν yog otro⸗ ἀποπομοττοῦν κελούει (Gen. 41, 24^, 
1006 ἐστίν, ὕλας xoi τροφᾶς ἀφθόνους Φησαυροφυλακεῖν 
ταῖς πέντε αἰσθήσεσιν, ὅπως ὀκάστη τῶν οἰκείων ἀνεπι- 

σχέτως ἐμπιπλαμένη τρυφᾷ καὶ τὸν »οῦν τοῖς ἐπειςφο- 
θουμένοι βαρύνουσα amp. Toi 790 τῶν αἰσθή- 
σθων εὐωχίαις λιμὸν eye διάνοια, ὡς ἔμπαλιν ταῖς νη- 
στοαίαις εὐφροσύνα». Οὐχ ὁρᾷς, ὅτι καὶ πέντε Σαλπαςὸ | 
θυγατέρθς , ἃς ἀλληγοροῦντος αἰσθήσοις εἶναί φαµεν, & 
τοῦ δήμου Μανασσὴ γογόνασω», ὃς loo υἱός ἐστι, 
χθόνῳ μὲν προσβύτερος & àv, δυνάµθι δὲ νεώτερος; Εἐκύ- 
πως καλεῖται γὰρ ἐκ λήθης, τόδθ ἴσοδυναμουν ἐστι | 
πρᾶγμα αἰσθήσει, Ἀνάμνησις δὲ τὰ δευτερεῖα φέρεται | 
µνήµης, ἧς Εφραϊμ ἐπώνυμος y sy ovev, ὃς καρποφορία 
μεταληφθεὶς προθαγορεύδται: καρπὀς δὲ πάλλιστος καὶ | 
τροφιμώτατος ψυχης τὸ ἄληστον ἐν µνήµαις. 4έγουσι 
yov» τὰ ἐναρμόνια δαυταῖς αἳ παρθένοι' »»Ὁ πατῆρ 
ἡμῶν ἀπέθαναν------ ἀλλ ó Θάνατος ἀναμνήσθως ἐστι λή- 
η —, καὶ ἀπέδ ανν οὐ δὲ ἅμαρτίαν ἑαυτοῦ" (Num. 
21, 3). Παγκάλως" οὐ γὰρ ἐκούσιο» J λήθη [*] πα- 
Soc, αλλ & τι τῶν οὐ παρ ἡμῶν, ἐπιγινόμενον sto Ow. 
» ioi δὲ ovx ἐγένοντο αὐτῷ, ἀλλὰ Φυγατέρος, dms 

τὸ μὲν μνημονικὸν ἅτε φύσει διανιστάµενον αῤῥονογονεῦ 
τὸ δὲ ἐπιλανθανόμενον ὕπνῳ λογισμοῦ χρώμενον «Θηλυ- 
oxi, ἄλογον γάρ. «λόγου δὲ µέρους ψυχῆς αἰσθήσες 
Φυγατέρο.. Et δέ τις τὸν μὲν τάχθι παρέδραµΕ, Μων- | 
csi δὲ ἠκολούθησε, µήπω δυνηθεὶς ἰσόδρομος αὐτῷ γε- 
νέσθαι κεχραµένῳ xni µιγάδι ἀριὸμῷ χρήσεται, τῷ πέµ- 
πτῳ καὶ ἑβδομηκοστῷ, ὃς ἐστι σύμβολον αἰσθητικῆς καὶ 
νοητῆς φύσεως, συναραµένων ἀμφοῖν si εἴδους ἑνὸς 
ανεπιλήπτου γένεσιν. 
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Nullum munitius aedificium quam timor Dei. 

38. ᾽4γαμαι σφόδρα καὶ τὴν ὑπομονὴν Ῥεβέκκαν, 
ἐπειδὰν τῷ τελείῳ τὴν ψυχἠν» καὶ τας τῶν παθών καὶ κα- 
Xu)» τραχύτητας καθῃρηκότι παραινῇ τότε εἰς Χαῤῥὰν 
ἀπεοδραναι. ΐγοι γάρ] » Ny οὖν, τέκνο», ἄκουσον 
τῆς φώνης μου καὶ ἀποστὰς ̓ ἀπόδραθι πρὸς Aáfay TOY 
ἀδελφόν µου eig Χαῤῥάν, καὶ οἴκησον µετ αὐτοῦ ἡμέρας 
τινᾶς, ἕως τοῦ ἀποστρέψαι τὸν Φυμὸν καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ 
ἀδελφοῦ σου ἀπό σου, καὶ ἐπιλάθηται ἃ πεποίηκας αὖ- 
19. (Gen. 21, 48 κ.) ΙΠαγκάλως δὲ τὴν ἐπὶ τὰς αἰσθή- 
σεις 000v δρασμὸν εἴρηκεν, ὄντως γὰρ δραπέτης 0 vov; 
τότθ 7ένεται, ὅταν καταλικὼν τὰ οἰκεῖα ἑαυτῷ voa 
τράπηται πρὸς τὸ ἐναντίον τάγμα τῶν αἰσθητῶ». Ἔσει 
δὲ « ὅπου καὶ τὸ δραπατεύειν χρήσιμο», ἐπειδάν τις αὐτὸ 
ποιῇ µη ἕνεκα ἔχδους τοῦ πρὸς τὸν κρείτονα, ἀλλὰ του 
μη ἐπιβουλευθηναι χάριν πρὸς τοῦ χδίρονος. τίς οὖν 
7 παραίνεσις τῆς ὑπομονῆς; Θαυμασιωτάτη καὶ —— 
μάχητος. ᾿Εάν more, φησί, δρᾷς ἀνηρεθισμένο» καὶ 
ἐξηγριωμένον τὸ Φυμοῦ καὶ οργής πάθος ἐν σαντῷ 5 
τινι ἑτέρῳ, 0 7] ἄλογος καὶ ἀτέθασσος ζωοτροφεῖ qois, 
µῆ μᾶλλον αὐτὸ ἀκονήσας — 
ἀνίατα. Καταφύχων δὲ τὸ δέον avrov καὶ πεπυρωμέ- 
νον ἄγαν ἡμέρωσον' τιθασσὸν γὰρ! xal χειρόηθος 8L γέ- 
νοιτο; ἥχιστα ἂν βλάψοι. τίς οὖν 0 τρόπος τῆς τιθασ- 

σείας καὶ ἡμθρώσεως αὐτοῦ; -Μεθαρμοσάμενος καὶ us- 
τασκενασάμαενος, ὅσα τῷ δοκεῖν, ἀκολούθησον τὸ πρώ- 
τον ol; ἂν ἐθέλῃ, καὶ πρὸς μηδὲν ἐναντιωθεὶς ὁμολόγη- 
σον τὰ αὐτὰ φιλαῖν re καὶ μισεῖν, οὕτω γὰρ ἐξευμενι- 
σθησεται’ πραὐνθέντος δὲ ἀποθήση τὴν ὑπόχρισι», 
Purro 1I. Aa 
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καὶ μηδὲν ἔτι προςδοκῶν ἐξ ἐκείνου xaxov πείσθσθαι µε- 
τὰ ῥᾳστώνης ἐπανολεύσῃ πρὸς τὴν τῶν ἔδέων ἐπιμέλειαν. 
Εἰράγαται γὰρ διὰ τοῦτο Χ. Χαρῥὰν δρεμμάτων μὲν ἀνά- 
πλδως, οἰκήτορσι δὲ | xex onu ατηνοτρόφοις" τί rào ἂν 
si χωρίον αλόγῳ φύσει καὶ τοῖς tqv ἐπιμέλθιαν καὶ προ- 
στασίαν αὐτῆς ἀνειληφόσιν ἐπιτηδειότερον τών ἐν ἡμῖν 
αἰσθήσεὼν; Πνδομένου γοῦν τοῦ ἀσκητοῦ. »,Πόθεν 

[*] Fare, ἀποκρίνονται τὸ ἀληθὲς οἱ ποιµένος, ὅτι yx 
Ἀαῤῥάν (6εα. 29, 4): ἐκ γὰρ αἰσθήσεως ai ἆλογοι ὡς 

ἐκ διανοίας ak λογικαὶ δυνάμεις εἰσί. Προςπυθοµένου 
δέ, οἱ γινώσκονσι -4άβαν, φασὶν εἰκότως δἰδέναι:' γνωρί- 
ζει γὰρ τὸ χρώμα καὶ πᾶσαν ποιότητα αἴσθησις, ὡς ois- 
ται χρωμάτων δὲ καὶ ποιοτήτων ὃ afa» σύμβολο». 
Καὶ αὐτὸς δὲ ἐπειδὰν ἤδη τελειωθῇ, τὸν μὲν τῶν αἱ- 
σθήσεων οἴκον ἀπολθίψει, τὸν δὲ τῆς ψυχῆς ὡς Wi: 
Ἰδρύεται, Ov ἔτι ὧν ἐν τοῖς πόνοις καὶ ταῖς αἰσθχσεσιν 
ἀναζωγραφεῖ, λέγει γάρ᾽ »1Τότ8 ποιῆσω καὶ ἐγὼ ἐμαν- 
τῷ oixoy; (6ει. 30, 30.) «Πότε τῶν αἰσθητῶν καὶ 
αἰσθήσδων ὑπεριδὼν vov» καὶ διάνοιαν οἰκήσω, λόγω 
«Φεωρητοῖς πράγµασι συστροφόµενος καὶ συνδιαιτώμενο», 
xod άπθρ oí ζητητικαὶ τῶν ἀφανῶν ψυχαέ, μαίας avtas 

ἔθος ὀνομάζουν: Καὶ γὰρ αὗται ποιοῦσι σκοπόσματα 
οἰκεῖα καὶ φυλακτηρια φιλαρέτοις ψυχαῖς. To δὲ δυ6ρ- 
κέστατον οἰκοδόμημα qv 0 Φεοῦ φόβος τοῖς φρουρὰ» xai 
τεῖχος αυτὸν ἀκαθαίρετον mero peo » Ἐπειδὰν pag" 
φησι», ,ἐφοβοῦντο ai µαϊῖαι τὸν 9εόν, ἐποίησαν ἑαυταῖς 
οἰκίας. (Exod. 1, 21.) 

», Peragra**, anima, omnia cognitione digna, neque defatigare. 

39. Εξελθὼν οὖν ἐκ τῶν κατὰ τὴν Xagóay τόπων 
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ὁ νοὺς λέγεται ,,διοδεῦσαι τὴν γῆν ἕως τοῦ τόπου Zvyéu 
£ni τὴν δρῦν τὴν vina» (Gen. 12, 6). TL δὲ ἐστι τὸ 
διοδεῦσαι : σκοψώμεῦα. Τὸ φιλομαθὲς. ῥητητικὸν καὶ 
στορίοργόν ἐστι φύσει, πανταχῇ βαδίζον à ἀόχνως καὶ πον- 
ταχόσθ διακύττον xai μηδὲν ἀδιερεύνητον τῶν ὄντων 
μήτε σωμάτων μήτε πραγμάτων ἀπολιπεῖν δικαιοῦν᾿ λί- 
χνον γὰρ ἐκτόπως Θεαμάτων καὶ ἀκουσμάτων εἶναι πέ- 
Φυκεν, ὥς μὴ µόνον τοῖς ἐπιχωρίοις ἀρκεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ 
τῶν ξενικὼν καὶ ποῤῥωτάτω διῳκισμένων ἐφίεσθαι. «4έ- 
ovg. poi», ὥς ἐστιν ἄτοπον ἐμπόρους μὲν xoi κοπτήλους 
7λίσχρων ἕ ἕνεκα κερδὼν διαβαίνειν τὰ πελαγη, «oi τὴν οἱ- 
πουμένη» ἐν πύχλῳ περιέναι ἅπασαν, μη θέρος, μὴ xet- 
pavo, ux nyevuato βίαια, uy ἐναντία, µὴ γῆρας, μὴ νό- 
σον σώματος, μὴ φίλων συνήδθιαν, μὴ τὰς ἐπὶ γυναικὶ 
καὶ τέκνοις καὶ τοῖς ἄλλοις οἶκδίοις ἀλέκτους ἤδονας, μὴ 
πατρίδος καὶ πολιτικῶν φιλοτησιὼν ἀπόλανσιν, uy χρη- 
μάτων καὶ τῆς ἄλλης περιουσίας ἀσφαλῆ χρῆσιν, u» τῶν 
ἄλλων OttovY συνόλως μέγα η μικρὸν ἐμποδὼν τοθεμέ- 
νους, του δὲ καλλίστου καὶ περιμαχήτου καὶ μόνῳ τῷ * 
δι τῶν ἀνθρώπων οἰκειοτάτου χάριν, σοφίας, μὴ ovyi 
Φάλατταν μὲν ἅπασαν περαιοῦσθαι, πάντα δὲ γῆς µυ- 
yov ἐπέρχεσθαι φιλοπευστουντας, si που Ti καλόν ἐστιν 
igi» 7] ἀκοῦσαι καὶ μετὰ σπουδῆς καὶ προὠνμίας τῆς [3] 
πάσης ἐχνηλατεῖν, ἄχρις ἂν ἐγγένηται τῶν ζητουμένων καὶ 
ποθουµάνων eig ἀπόλανσιν ἐλθεῖν. 4ιόδευσον μέντοι, 
ψυχή , xai τὸν ἄνθρωπον 8 όλες, ἕκαστον τῶν περὶ 
αὐτὸν ἀγαγοῦσα εἰς ἐπέιρισιν, oiov εὐθ έως u τὸ σῶμα 
καὶ τί ποιον» η πάσχον διανοίᾳ συνεργεῖ, τί η αἴσθησις 
xai Tio τρόπον τὸν ἡγομόνα νοῦν ὠφελεῖ » 1i λόγος καὶ 
τίνων γενόμενος ἑρμηνεὺς πρὸς καλοκἀγαθίαν συµβαλ- 
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λεται, 7 jor καὶ τί ἐπιθυμέα, τή λύπη xai φόβος καὶ 
τίς 7 πρὸς ταῦτα ἑατρική, δε ἧς η ληφθεός τις ευμαρῶ: 
διεκδύσεται ἢ ovy αλώσεται πρὸς αὐτῶν τὸ παράπαν' 
τί τὸ αφραύνει», τί 10 ἀκολασταθοι», τί τὸ αδικεῖν, τές η 
τῶν ἄλλων πληθὺς »οσηµάτων , ὅσα ὴ φθοροτεοιὸς a ἅπο- 
τάτειν πᾶφυκα κακία, καὶ τίς 7] τούτων ἀποστροφή" — xai 
κατὰ τὰ ἐναντία τί τὸ δίκαιον, η τὸ φρόύνιµο», ἢ τὸ σῶ- 

Φρο», τὸ ἀνδρεῖον, τὸ εὔβουλον, αρετή συνόλως ἅπασα 
καὶ εὐπάθεια, καὶ ὃν τρόπον ἕκαστον αὐτῶν εἴωθε πε- 
οιγίνεσθαι. «ιόδευσον μέντοι καὶ τὸν µέγιστον xol 
τελεώτατον ̓ ἄνθρωπον, τόνδβ τὸν κόσμον, xoi διάσκεψαι 
τὰ μέρη, ὥς τόποις ue διέζρυκται, δυνάμεσι, δὲη ἤνωται, 

καὶ ris 0 ἀόρατος οὗτος τῆς ἁρμονίας xai ὀνώσθως πασι 
δεσμός ἐστιν. Ea» μέντοι σκοπούµενος μὴ ῥᾳδέως κα- 
ταλαμβάνῃο à α ζητεῖς, ἐπέμενε μὴ κάµνων" ov γὰρ τῇ ἐκδ- 
χειρίᾳ ληπτὰ TOUT ἐστιν, ἀλλὰ μόλις πολλοῖς xai μεγά- 

λοις πόνοις ἀνθυρισκόμενα. Οὗ χάριν ὃ φιλοµαθῆς εἰς 
τὸ τοῦ τόπου Συχὲμ ἐνείληπται' μεταληφύ ἐν δὲ τὸ Όνο- 
uo Συχὲμ ὠμίασις καλεῖται, πόνου δὲ σύμβολο», ἐπειδη 
τοῖς µέροσι τούτοις ἀχθοφορεῖν ἔθος. Ὡς καὶ αὐτὸς 
ἑτέρωδι μέμνηται λέγων ἐπί τινος ἀθλητοῦ τοῦτον τὸν 
τρόπον᾿ ji 'Ὑπέθηκε τὸν ὤμον εἰς τὸ πονδῖν, καὶ ἐγένετο 
ἀνὴρ γδωργός. € (Gen. 49, 15.) Nors µηδέποτε, Q δια- 

γοια, μαλακισθεῖσα ὀκλάσῃς ,» αλλὰ καὶ ἐαν τι δοκῇ Óv;- 

Φεώρητον εἶναι, τὸ ἐν σαντῇ ῥλέπον διανοίξασα διακυ- 
pov εἴσω καὶ ἀκριβόστερο» τὰ ὄντα ἐναύγασαι, , καὶ µητε 
ὁκοῦσα µήτθ ἀχουσά ποτε µύσῃς' τυφλὸν Υὰρ ὕπνος, 
ὡς ὀξυωπὲς ἐγρήγορσι.. -Ἀγαπητὸν δὲ τῷ συνεχεῖ της 
προβολῆς θἰλικρινῆ τῶν ζητουµένων λαβαῖν φαντασίαν. 
Owy ὃρᾶς, ὅτι καὶ δρῦν ὑψηλην ἐν Συχὲμ ποφυτευσό αἱ 
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φησιν; Αἰνιττόμενος τὸν ἀνένδοτον, καὶ ἀκαμπῆ, στε- 
ῥόν τε καὶ ἀῤῥαγέστατον παιδείας πόνο»; ᾧ τὸν μέλλον- 
τα ἔσεσθαι τέλειον o ἀναγκαῖον κεχρησθαι, ἵνα μη τὸ τῆς 
ψυχῆς δµιαστήριο», ὃ Όνομα 4εΐνα — κρἰσις γὰρ ὁρμη- 
γεύθται —, ovii προς τοῦ τῶν ἐναντίων μοχδοῦν- 
τος τόνου, του φρονῄσεως ἐπιβούλον. [*] Ὃ ̓7ὰρ ἐπώνυ- 
µος τοῦ τόπου τούτου Συχὲμ, ᾿Εμὼρ υἷος Gy, ἆλό- 
gov φύσεως — καλεῖται γὰρ Eug ὄνος ---, ἀφροσύ- 
γη» ἐπιτηδεύων καὶ συντραφδὶς ἀναισχυντίᾳ E Θρασει 
τὰ κριτήρια τῆς διανοίας µιαίειν, ὃ παµµίαρος, xoi 
φΨείρευν ἐπεχείρησεν ; — εἰμῆ Θᾶττον oi φρονήσεως 
ἀκουσταὶ καὶ γνώριµοι, Συμεών τε xoi 4ου φραξάµενοι 
τὰ οἰκεῖα ἀσφαλῶς énebr o», i ἔτι ὄντας ἐν τῷ φιληδόνῳ 

xai φιλοπαθεῖ καὶ -ἀποριεμήτῳ πόνῳ καθολόντος: xen- 

σμοῦ γὰρ ὄντος, Q6 ,0Vx ἂν γένοιτό ποτ πόρνη τῶν 
τοῦ ῥλέποντος, lego, Swyorégoy'* (Deut. 23, 18), 
οὗτοι τὴν παρθένο» ψυχήν ἐξαρπάσαντος lassi ἥλπι- 
σα». Ow γὰρ ἐρημία ye τῶν βοηθησόντων τοῖς παρα- 
στεονδουµένοις ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἂν οἵωνταί τινες, οἵήσορ- 
ται µόνον, ἀπελθγχθήσονται δὲ τῷ ἔργῳ ψευδοδοξοῦν- 
τες. Er yog ἐστι 7 µισοπόνηρος καὶ ἀμείλικτος καὶ 
ἀδικουμένων ἀρωγὸς ἀπαραίτητος δίκη, σφάλλουσα τὰ 
τέλη τῶν αἰσχυνόντων ἀρθτή», ὧν πεσόντων eig παρθε- 

νείαν παλ η δόξασα αἴσχυνθηναι μεταβάλλει ψυχή. 
»,4όξασα δὲ εἶπο», à ὅτι οὐδόποτε ἀφθείρετο᾽ τῶν γαρ 
ἀκουσίων οὐδὲ τοῦ πάσχοντος πρὸς ἀλήθειον πάθος, 
ὡς οὐδὲ rov μὴ ἀπὸ γνώμης ἀδικοῦντος τὸ πραττόµενον 
2, 
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